Αριθµός απόφασης: 49/2018
Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 19 Ιανουαρίου 2018 µε την εξής σύνθεση:
Μιχαήλ Διαθεσόπουλος Πρόεδρος-Εισηγητής, Σταυρούλα Κουρή και Αγγελική
Πουλοπούλου, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 5-1-2018 Προδικαστική Προσφυγή µε Γενικό
Αριθµό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ)/17/8-1-2018 και Ειδικό Αριθµό Κατάθεσης (ΕΑΚ) VI/3/8-1-2018 του
οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «...», διακριτικός τίτλος «...», νοµίµως
εκπροσωπουµένου
Κατά

της

αναθέτουσας

αρχής

«ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», νοµίµως εκπροσωπουµένης
Με την προδικαστική προσφυγή ο αιτών ζητά να ακυρωθεί η
προσβαλλόµενη υπ’ αριθ. 160/2017 προκήρυξη ηλεκτρονικής ανταγωνιστικής
διαδικασίας µε διαπραγµάτευση µε χρήση της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ, για
την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ» ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 553220000-3), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
127.980,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, του Γενικού
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», προκειµένου να αναµορφωθεί το
ποσό της προϋπολογιζόµενης δαπάνης της σύµβασης, ώστε να καταστεί
επαρκές για την πλήρη κάλυψη του κόστους εκτέλεσης αυτής, αλλά και να
καταλείπει εύλογο περιθώριο εργολαβικού κέρδους για τον ανάδοχο. Η
συζήτηση άρχισε αφού το Κλιµάκιο άκουσε τον Πρόεδρο-Εισηγητή.
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Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόµο
1. . Επειδή, για την άσκηση της Προσφυγής κατεβλήθη το κατ’ άρ.
5 ΠΔ 39/2017 άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο, αφού ο προσφεύγων
επισύναψε στο έντυπο της παράβολο µε στοιχεία 18269222195803050026
και ποσού ευρώ 640,00, όπως και το έµβασµα πληρωµής του µέσω
Τραπέζης Πειραιώς της 4-1-2018 και την τυποποιηµένη εκτύπωση εκ του
ηλεκτρονικού συστήµατος της Γ.Γ.Π.Σ. περί πληρωµής του παραβόλου, η δε
αρµόδια υπηρεσία της Α.Ε.Π.Π. βεβαιώνει τον έλεγχο και τη δέσµευση του
παραβόλου.
2. Επειδή, η κατατεθείσα την 5-1-2018 Προσφυγή στρέφεται κατά
εκτελεστής πράξεως της αναθέτουσας και συγκεκριµένα κατ’ άρ. 29 παρ. 1 Ν.
4412/2016 προκήρυξης ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ήτοι
κανονιστικής πράξεως µε την οποία εκκινείται το προσυµβατικό στάδιο. Τούτο
προκύπτει κατ’ άρ. 29 Ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται ότι «1. Στις
ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση οποιοσδήποτε οικονοµικός
φορέας µπορεί να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης
διαγωνισµού που περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στα Μέρη Β΄
και Γ΄ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄, παρέχοντας τις
πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα
αρχή. Στα έγγραφα της σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές: α) καθορίζουν το
αντικείµενο

της

σύµβασης,

περιγράφοντας

τις

ανάγκες

τους

και

τα

χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τα αγαθά, τα έργα ή τις υπηρεσίες της
σύµβασης, β) προσδιορίζουν τα κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης, γ)
αναφέρουν ποια στοιχεία της περιγραφής ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις
που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές. Οι παρεχόµενες πληροφορίες
είναι επαρκώς προσδιορισµένες, ώστε οι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να
προσδιορίσουν τη φύση και το εύρος του αντικειµένου της σύµβασης και να
αποφασίσουν αν θα ζητήσουν να συµµετάσχουν στη διαδικασία. Η ελάχιστη
προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε 30 ηµέρες από
την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης ή, εάν ως µέσο
προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη,
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από

την

ηµεροµηνία

αποστολής

της

πρόσκλησης

επιβεβαίωσης

ενδιαφέροντος. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αρχικών προσφορών
ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του
άρθρου 28. 2. Αρχική προσφορά, η οποία αποτελεί τη βάση των
επακόλουθων διαπραγµατεύσεων, µπορούν να υποβάλλουν µόνον οι
οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν
της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι
οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε το
άρθρο 84. 3. Εάν δεν ορίζεται άλλως στην παράγραφο 5, οι αναθέτουσες
αρχές διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες τις αρχικές και όλες τις
επακόλουθες προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουµένης της τελικής
προσφοράς κατά την έννοια της παραγράφου 8, µε σκοπό τη βελτίωση του
περιεχόµενου τους. Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν
υπόκεινται σε διαπραγµατεύσεις. 4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
αναθέτουν συµβάσεις µε βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγµάτευση,
εφόσον έχουν αναφέρει στην προκήρυξη της σύµβασης ή στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι διατηρούν τη δυνατότητα να το πράξουν. 5.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν
την ίση µεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτό οι
αναθέτουσες αρχές:... γ) παρέχουν, µετά τις αλλαγές αυτές, επαρκές χρονικό
διάστηµα

στους

προσφέροντες,

ώστε

να

τροποποιήσουν

και

να

επανυποβάλουν τροποποιηµένες προσφορές, κατά περίπτωση. Σύµφωνα µε
το άρθρο 21, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς
συµµετέχοντες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από
υποψήφιο ή προσφέροντα που συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, χωρίς την
έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει τη µορφή γενικής
παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των
συγκεκριµένων

πληροφοριών.

6.

Οι

ανταγωνιστικές

διαδικασίες

µε

διαπραγµάτευση µπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε
να µειώνεται ο αριθµός των προς διαπραγµάτευση προσφορών µε την
εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της
σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε άλλο έγγραφο
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της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της
δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της σύµβασης, στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε άλλο έγγραφο της σύµβασης. 7. Όταν η
αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις, ενηµερώνει
τους εναποµείναντες προσφέροντες και ορίζει κοινή προθεσµία για την
υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρηµένων προσφορών. Επαληθεύει ότι οι
τελικές προσφορές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και συµµορφώνονται µε
τις διατάξεις του άρθρου 71, αξιολογεί τις τελικές προσφορές, βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης και αναθέτει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τα άρθρα 85 έως
89. 8. Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόµενων προθεσµιών, ειδικά στις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι
προθεσµίες του άρθρου 121. ». Κατά το δε άρ. 121 παρ. 1 περ. β’ ορίζεται ότι
«Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται
οι ακόλουθες προθεσµίες: β) Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των
αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η
ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων
που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.». Εξάλλου, κατ’ άρ. 120 παρ. 1 Ν.
4412/2016 ορίζεται ότι «Για συµβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης
της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής
διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της
σύµπραξης καινοτοµίας, νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 66». Εν προκειµένω,
προσβάλλεται

η

προκήρυξη

της

Ανταγωνιστικής

Διαδικασίας

Διαπραγµάτευση, µε βάση τη χαµηλότερη τιµή της εγχώριας

αγοράς και

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σε συνέχεια της υπ’
983/19.12.2017 απόφασης της
ΨΤΛΑ469067-6ΑΕ)

Διοικήτριας

του

µε
αριθ.

Νοσοκοµείου (ΑΔΑ:

σχετικά µε τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανταγωνιστικής

διαδικασίας µε διαπραγµάτευση µέσω ΕΣΗΔΗΣ κατ’ άρ. 29 Ν. 4412/2016, µε
τεχνικές προδιαγραφές σε εφαρµογή του ΠΠΥΥ 2014 εγκριθείσες µε την υπ’
αρ. 84/14-6-2016 Απόφαση Επιτροπής Προµηθειών Υγείας για την ανάθεση
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των υπηρεσιών διανοµής και παρασκευής φαγητού του Νοσοκοµείου, µε
αριθµό εργαζοµένων δεκαέξι (16)
απασχόλησης

και

εννιά

τραπεζοκόµους

4ωρης απασχόλησης),

δύο

(επτά
(2)

8ωρης
µαγείρους

6ωρης απασχόλησης και δύο (2) βοηθητικό προσωπικό µαγείρων 6ωρης
απασχόλησης, για έξι (6 µήνες), προϋπολογιζόµενης δαπάνης 127.980,00
ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 158.695,20 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% που βαρύνει τον
προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου καθώς και την υπ ́ αριθ. 4440/20-12-2017
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΧΡ8469067-ΝΨΓ).
3. Επειδή, ειδικότερα, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι στην
παραπάνω προκήρυξη περιέχονται όροι, που έχουν τεθεί κατά παράβαση
των κανόνων του εσωτερικού και ενωσιακού δικαίου και δεν επιτρέπουν την
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού, αφού, µε βάση τις απαιτήσεις της
αναθέτουσας Αρχής για τον αριθµό και το χρόνο απασχόλησης του
προσωπικού του αναδόχου, αλλά και τις λοιπές δαπάνες που βαρύνουν τον
ανάδοχο, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα οριζόµενα στις τεχνικές
προδιαγραφές, ο προϋπολογισµός της διακήρυξης δεν επαρκεί για την
κάλυψη του κόστους εκτέλεσης της σύµβασης, µε συνέπεια να εµποδίζεται ή,
άλλως, να δυσχεραίνεται ουσιωδώς η συµµετοχή του στον διαγωνισµό µε την
υποβολή προσφοράς η οποία να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του νόµου,
ενώ, σε κάθε περίπτωση, καλείται να συµµετάσχει σ’ αυτόν κάτω από
εξαιρετικά δυσµενείς για τον προσφεύγοντα προϋποθέσεις. Αιτιάται ότι οι όροι
1, 4, 8, 9, 10, 12, 13 και 14, οι όροι του Παραρτήµατος Α’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.α, 2.β, 3, οι
όροι του Παραρτήµατος Β’-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ άρ. 6, 7, ως και οι συναφείς
όροι

του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Γ’-ΤΕΥΔ..ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, καθίσταται σαφές ότι ο ανάδοχος, όπως
είναι εύλογο, υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας και να καταβάλει στο απασχολούµενο προσωπικό
εστίασης και διανοµής φαγητού το σύνολο των αποδοχών που δικαιούται,
πλέον των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, να παρέχει τις νόµιµες
άδειες και γενικά να συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του, ως εργοδότη,
έναντι των υπαλλήλων του. Παράλληλα, εκτός από τις αποδοχές του
προσωπικού και τις αναλογούσες επ’ αυτών ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό
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της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να είναι επαρκές για την καταβολή των
νόµιµων κρατήσεων, µε τις οποίες βαρύνεται ο ανάδοχος, ώστε, µετά την
αφαίρεση αυτών, αλλά και τον συνυπολογισµό του εκτιµώµενου κόστους
διοικητικής υποστήριξης, του κόστους των υλικών, αναλωσίµων κ.λπ. που
απαιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης, να αποµένει εύλογο ποσό
εργολαβικού

κέρδους.

Αυτό

σηµαίνει

ότι,

µετά

την

αφαίρεση

των

προβλεπόµενων κρατήσεων, του αναφερόµενου στην προσφορά κόστους
διοικητικής υποστήριξης, του κόστους υλικών, αναλωσίµων κ.λπ., το
εναποµένον ποσό της οικονοµικής προσφοράς του υποψηφίου πρέπει να
είναι ικανό να καλύψει το ελάχιστο απαιτούµενο εργοδοτικό κόστος (ΕΑΣτΕ
1069/2009, 840/2008 κ.ά.). Περαιτέρω, σύµφωνα µε την αρχή της
νοµιµότητας, που διέπει το σύνολο της διοικητικής δράσης, κάθε διακήρυξη
δηµόσιου διαγωνισµού πρέπει, ακόµη και αν ελλείπει σχετική ρήτρα, να
ερµηνεύεται ως επιβάλλουσα στους διαγωνιζόµενους να τηρούν, κατά τη
διαµόρφωση της προσφοράς τους, τις κείµενες διατάξεις, µεταξύ των οποίων
προέχουσα θέση έχουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί της
κατώτερης νόµιµης αµοιβής της εργασίας και της νοµοθεσίας περί κοινωνικής
ασφάλισης. Αντίθετη εκδοχή, σύµφωνα µε την οποία, ελλείψει σχετικής
ρήτρας στη διακήρυξη, οι διαγωνιζόµενοι θα µπορούσαν να διαµορφώνουν
την προσφορά τους και κάτω του ελάχιστου, κατά το νόµο, εργατικού
κόστους, ο δε έλεγχος του στοιχείου αυτού δεν θα γινόταν κατά την κατάθεση
των προσφορών αλλά µετά τη σύναψη της σχετικής σύµβασης, δεν
παραβιάζει µόνον την αρχή της νοµιµότητας της διοικητικής δράσης, αλλά
δηµιουργεί συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού και προσκρούει, για το λόγο
αυτό και στις αρχές της ισότητας των διαγωνιζοµένων και της διαφάνειας της
διαδικασίας (ΕΑΣτΕ 840/2008, 791/2008), αφού οδηγεί σε µειονεκτική θέση
τους καλόπιστους διαγωνιζόµενους, οι οποίοι διαµορφώνουν την προσφορά
τους σεβόµενοι τις απαιτήσεις του νόµου και της διακήρυξης, ως προς ό,τι
αφορά

τους

όρους

αµοιβής

και

ασφάλισης

του

απασχολούµενου

προσωπικού. Περαιτέρω, ότι γίνει δεκτό και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η
υποβολή ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, εφόσον δεν αιτιολογείται
επαρκώς, νοθεύει τον ανταγωνισµό και πλήττει την αρχή της ισότητας των
συµµετεχόντων στους δηµόσιους διαγωνισµούς, καθώς µε τον τρόπο αυτό
αποκλείονται οι λοιποί συµµετέχοντες κατά το στάδιο της οικονοµικής
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αξιολόγησης από τον διαγωνιζόµενο εκείνον, ο οποίος προσφέρει τις
υπηρεσίες του αντί ασυνήθιστα χαµηλού τιµήµατος, αναφορικά µε τα
κρατούντα στην αγορά για το οικείο είδος υπηρεσιών. Επίσης, η υποβολή της
προσφοράς αυτής δύναται να πλήξει και το δηµόσιο συµφέρον, στο µέτρο
που ο ανάδοχος που έχει υποβάλει ασυνήθιστα χαµηλή προσφορά και έχει
επιτύχει την υπέρ αυτού κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού,
ενδέχεται, κατά λογική ακολουθία, να επιχειρήσει κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών να καλύψει τη ζηµία που υφίσταται λόγω του ασυνήθιστα χαµηλού
τιµήµατος που λαµβάνει, µε µείωση της ποιότητας ή και της ποσότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών (βλ. πράξη 240/2007 VI Τµ. Ε.Σ. Περαιτέρω, ότι
έχει κριθεί σχετικά ότι είναι απορριπτέα, ως προφανώς ζηµιογόνος,
οικονοµική

προσφορά

η

οποία

υπολείπεται

του

ελάχιστου

κόστους

µισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί µε την παροχή των
ζητούµενων υπηρεσιών, όπως το κόστος αυτό προσδιορίζεται από την
ισχύουσα νοµοθεσία και τις συναφείς συλλογικές συµβάσεις εργασίας, µε
βάση τις οποίες πρέπει να ερµηνεύεται η διακήρυξη του διαγωνισµού (ΕΑΣτΕ
135/2011, 136/2011, 1122/2010, 1255/2009, βλ. και ΕΑΣτΕ 1344/2008,
1090/2006, πρβλ. ΣτΕ 4058/2001, 805/2001). Υπ’ αυτή την έννοια, δεν
µπορεί να υποβληθεί παραδεκτή προσφορά από διαγωνιζόµενο, εφόσον,
κατά το οικονοµικό της σκέλος, δεν έχουν ληφθεί υπόψη, κατά τον
υπολογισµό του ελάχιστου κόστους παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών, οι
αµοιβές του προσωπικού, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών, µε βάση την οικεία συλλογική
σύµβαση εργασίας (πρβλ. ΕΑΣτΕ 134/2011, 873/2010, 628/2010). Συνεπώς,
η ελάχιστη αφετηρία για τον υπολογισµό της προσφερόµενης τιµής δεν
µπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου νόµιµου εργοδοτικού κόστους, όπως
αυτό διαµορφώνεται µε την εν λόγω συλλογική ρύθµιση και τις λοιπές
εφαρµοστέες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Περαιτέρω, όπως γίνεται
δεκτό, ο απαιτούµενος από τους ανωτέρω παρατεθέντες όρους της
διακήρυξης υπολογισµός, στις προσφορές των διαγωνιζοµένων, ενός
εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, του
κόστους των αναλωσίµων, των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ., καθώς και
των νόµιµων κρατήσεων, αποσκοπεί στην αναλυτική περιγραφή του κόστους
παροχής των εργασιών, ούτως ώστε να είναι ελέγξιµο το ύψος της
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οικονοµικής προσφοράς σε σχέση µε το αντικείµενο της υπηρεσίας. Έτσι,
σύµφωνα µε τη νοµολογία της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, στο
εργοδοτικό κόστος «… προστίθεται υποχρεωτικά και το αναγκαίο επιπλέον
κόστος παροχής της υπηρεσίας …. τούτο δε ευλόγως ώστε να αποτρέπεται
αφενός

η

έµµεση

καταστρατήγηση

της

επί

ποινή

αποκλεισµού

…

υποχρεώσεως του αναδόχου να προσφέρει τιµή, η οποία καλύπτει
πραγµατικά και όχι πλασµατικά το κόστος των αµοιβών και της ασφαλίσεως
του προσωπικού και αφετέρου της επίσης επί ποινή αποκλεισµού τιθέµενης
υποχρέωσής του να µην εφαρµόζει πολιτική τιµών κάτω του πραγµατικού
κόστους…» (ΕΑΣτΕ 1255/2009).

Τούτο, διότι όπως έχει κριθεί, «…η

οικονοµική προσφορά διαγωνιζόµενου δεν µπορεί, κατά κοινή αντίληψη, να
συντίθεται µόνο από το κόστος της µισθοδοσίας του προσωπικού που θα
απασχοληθεί στην παροχή των ένδικων υπηρεσιών φύλαξης, αλλά θα πρέπει
να περιλαµβάνει και το λειτουργικό (διοικητικό) κόστος, καθώς επίσης και να
καταλείπει και κάποιο περιθώριο κέρδους, ώστε να µη θέτει σε κίνδυνο την
εκτέλεση της σχετικής σύµβασης…» (ΕΑΣτΕ 328/2013 βλ. και ΕΑΣτΕ
675/2002,

272/2008,

1257/2009,

1262/2009,

1297/2009,

1299/2009,

970/2010, 187/2013). Τέλος, ότι για τη διαµόρφωση της οικονοµικής
προσφοράς λαµβάνονται υπόψη και συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτήν οι νόµιµες
κρατήσεις, µε τις οποίες βαρύνεται ο ανάδοχος (βλ. µεταξύ άλλων ΕΑΣτΕ
327/2010, 1257/2009, 1069/2009, 840/2008 κ.ά.). Εποµένως, µετά την
αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων (αλλά και των λοιπών στοιχείων κόστους
που συνυπολογίζονται για τη διαµόρφωση της προσφοράς (εξοπλισµός,
αναλώσιµα, είδη ατοµικής υγιεινής, κόστος εγγυητικών επιστολών κ.λπ.), το
εναποµένον ποσό της οικονοµικής προσφοράς του υποψηφίου πρέπει να
είναι ικανό να καλύψει το ελάχιστο απαιτούµενο εργοδοτικό κόστος.
Προκειµένου ο ανάδοχος να έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις
αναφερόµενες πιο πάνω υποχρεώσεις του και, φυσικά, να καλύψει το
λειτουργικό κόστος παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας αλλά και να
αποκοµίσει ένα εύλογο κέρδος, θα πρέπει το οικονοµικό αντικείµενο του
διαγωνισµού να είναι τέτοιου ύψους, ώστε, συνεκτιµωµένων των ανωτέρω
στοιχείων, να επιτρέπει τη σύναψη σύµβασης η οποία θα καλύπτει το κόστος
παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών και εποµένως δεν θα αποβαίνει
οικονοµικώς επιζήµια για τον ανάδοχο, δεδοµένου ότι αυτός, σε αντίθετη
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περίπτωση, δεν αποκλείεται να επιχειρήσει, κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών, να καλύψει τη ζηµία που υφίσταται λόγω του ασυνήθιστα
χαµηλού τιµήµατος που λαµβάνει, µε µείωση της ποιότητας ή και της
ποσότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών (βλ. πράξη 240/2007 VI Τµ. Ε.Σ.).
Εν προκειµένω, ο προσφεύγων ισχυρίζεται πως µε βάση τα τεχνικά και
οικονοµικά δεδοµένα της προσβαλλόµενης υπ’ αριθ. 160/2017 διακήρυξης, το
απαιτούµενο ελάχιστο εργολαβικό κόστος υπερβαίνει το προϋπολογισθέν µε
τη διακήρυξη ποσό, που αφορά την παροχή υπηρεσιών διανοµής και
παρασκευής φαγητού στο Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,
όπως αυτό αποδεικνύεται από τους αναλυτικούς υπολογισµούς που
περιλαµβάνονται στους πίνακες που ο προσφεύγων επισυνάπτει στην
προσφυγή του µε σηµείωση ότι οι υπολογισµοί έχουν γίνει µε βάση το
κατώτατο νόµιµο ηµεροµίσθιο, ήτοι για εργαζόµενο κάτω των 25 ετών, το
οποίο ανέρχεται σε 22,83 ευρώ. Όπως προκύπτει από τους υπολογισµούς
που επικαλείται ο προσφεύγων, το ελάχιστο νόµιµο εργοδοτικό κόστος που
απαιτείται για την εκτέλεση της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των
νόµιµων κρατήσεων ανέρχεται σε 22.381,71 ευρώ µηνιαίως (= 21.924,33 +
457,38) υπερβαίνει δηλαδή το προϋπολογισθέν κατά το ποσό των 1.051,71
ευρώ ανά µήνα, ενώ σε εξάµηνη βάση ανέρχεται (χωρίς Φ.Π.Α.) στο ποσό
των

134.290,28

ευρώ,

έναντι

των

127.980,00

ευρώ

που

έχουν

προϋπολογιστεί, είναι δηλαδή συνολικά ανώτερο κατά το ποσό των 6.310,28
ευρώ. Επισηµαίνει δε ότι οι υπολογισµοί έχουν γίνει βάσει της παραδοχής ότι
όλοι οι εργαζόµενοι που θα απασχοληθούν είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών
(παροτι δεν ορίζεται κάτι τέτοιο από τη διακήρυξη), κάτι που σηµαίνει ότι, σε
διαφορετική περίπτωση, η παραπάνω διαφορά θα είναι ακόµα µεγαλύτερη.
Τέλος, οι κρατήσεις έχουν υπολογιστεί επί της τιµής του µηνιαίου
προϋπολογισµού (21.330 Χ 2,14432 %). Σύµφωνα, δηλαδή, µε όσα
προαναφέρθηκαν, η ελάχιστη απαιτούµενη δαπάνη για την απασχόληση του
αναγκαίου προσωπικού διανοµής και παρασκευής φαγητού στο Νοσοκοµείο,
ανέρχεται, χωρίς Φ.Π.Α., στο ποσό των (22.381,71 ευρώ Χ 6 µήνες =)
134.290,28 ευρώ [συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων ποσού
(457,38 Χ 6 µήνες =) 2.722,30 ευρώ] ή, άλλως, στο ποσό των (27.753,32 Χ 6
µήνες =) 166.519,947 ευρώ, µετά του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. Εποµένως,
µε βάση την ανωτέρω αναλυτική παράθεση των υπολογισµών του κατώτατου
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νόµιµου εργοδοτικού κόστους, όπως αυτοί προκύπτουν σύµφωνα µε την
κείµενη εργατική νοµοθεσία, καθίσταται σαφές ότι η προϋπολογιζόµενη
δαπάνη της διαπραγµάτευσης, η οποία ανέρχεται, για τον προβλεπόµενο
χρόνο ισχύος της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., στο ποσό των 127.980,00 ευρώ
ή, άλλως, στο ποσό των 158.695,20 ευρώ, µετά του αναλογούντος Φ.Π.Α.
24%, όχι µόνον δεν ταυτίζεται µε το ελάχιστο νόµιµο εργατικό κόστος,
συµπεριλαµβανοµένου των νόµιµων κρατήσεων επί του ανωτέρω ποσού,
αλλά είναι µικρότερη από αυτό, µε συνέπεια να µην καταλείπεται κανένα
περιθώριο υπολογισµού διοικητικού κόστους και κόστους αναλωσίµων,
καθώς και ενός εύλογου (έστω και µικρού) εργολαβικού οφέλους. Ειδικότερα,
σύµφωνα

µε

τους

όρους

της

διακήρυξης,

ο

ανάδοχος

βαρύνεται

επιπροσθέτως µε το κόστος έκδοσης εγγυητικών επιστολών (σελ. 2, 7, 11),
οφείλει να καταβάλει κρατήσεις και τέλος χαρτοσήµου (σελ. 3, 8), να
υπολογίζει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους και εργολαβικού οφέλους
(σελ. 7) και να παρέχει στο προσωπικό του στολή εργασίας (ένδυµα,
υπόδηµα, καπελάκι, σελ. 13), κατάλληλη εκπαίδευση σε πιστοποιηµένο
φορέα (σελ. 14) και κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία για την καλή
εκτέλεση της σύµβασης. Ενδεικτικά, σηµειώνεται από τον προσφεύγοντα ότι
για τα 29 άτοµα που θα απασχοληθούν στο έργο απαιτούνται, µε µια πολύ
συγκρατηµένη εκτίµηση του κόστους (29 Χ 2 = ) 58 στολές, αξίας (58 Χ
125,00 ευρώ = ) 7.250,00 ευρώ. Επιπλέον, επικαλείται ότι έχει πληροφορηθεί
πως ένα εύλογο κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού σε πιστοποιηµένο
φορέα ανέρχεται περίπου σε 65,00 ευρώ το άτοµο, δηλαδή, σε (29 Χ 65,00 =)
1.885,00 ευρώ για το σύνολο του προσωπικού. Αυτό σηµαίνει ότι ο
προϋπολογισµός του διαγωνισµού δεν επαρκεί για να καλύψει το συνολικό
κόστος εκτέλεσης της σύµβασης, όπως αυτό συντίθεται από το εργοδοτικό
κόστος, τις νόµιµες κρατήσεις επί της αµοιβής του αναδόχου, το διοικητικό
κόστος, το κόστος αναλωσίµων, και τις λοιπές συναφείς δαπάνες εκτέλεσης
της σύµβασης, όπως αναφέρονται πιο πάνω, µε συνέπεια να καθίσταται
αδύνατη η υποβολή προσφοράς, η οποία επιτρέπει στον ανάδοχο να
καλύπτει όλες τις προαναφερθείσες συµβατικές υποχρεώσεις του και να
προσδοκά ένα εύλογο περιθώριο κέρδους. Αυτό όµως, δεν επιτρέπει την
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού, αλλά και αποβαίνει εις βάρος του δηµοσίου
συµφέροντος, αφού ο ανάδοχος που τυχόν υποβάλει, παρά ταύτα, προσφορά
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εντός των ορίων της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, µε σκοπό να µειοδοτήσει,
είναι προφανές ότι, προκειµένου να αποκοµίσει κέρδος, ούτε τις αµοιβές και
τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του θα καταβάλλει στο ακέραιο,
αλλά ούτε και τη συµφωνηµένη ποιότητα και ποσότητα υπηρεσιών θα παρέχει
στο Νοσοκοµείο. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι ο προϋπολογισµός
του διαγωνισµού, δεν είναι σύµφωνος µε τους αναφερόµενους πιο πάνω
όρους που µε την ίδια διακήρυξη έχουν θεσπιστεί, αλλά και µε τις διατάξεις
του νόµου, στις οποίες αυτή παραπέµπει. Αυτό σηµαίνει ότι η αναθέτουσα
Αρχή, ορίζοντας µικρότερο προϋπολογισµό από αυτόν που πράγµατι
απαιτείται για την κάλυψη του κόστους εκτέλεσης της σύµβασης, µε βάση τις
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας (και, όπου εφαρµόζεται του άρθρου 68
του Ν. 3863/2010), ενεργεί κατά τρόπο που αντιβαίνει στην αρχή της
νοµιµότητας αλλά και την υποχρέωσή της να διασφαλίζει τη διεξαγωγή της
διαγωνιστικής διαδικασίας υπό όρους που εγγυώνται την ανάπτυξη θεµιτού
και υγιούς ανταγωνισµού, όπως επιβάλλει, άλλωστε, και η ανάγκη
προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. Από την άλλη πλευρά, επειδή ο
καθορισµός µε τη διακήρυξη των ελάχιστων κατά τα άνω απαιτήσεων,
διαθέτει κανονιστική ισχύ, πλην όµως όµοια ισχύ έχουν και οι όροι της
διακήρυξης µε τους οποίους καθορίζεται ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού,
είναι προφανές (και τούτο ανεξάρτητα από την αντίφαση και την αοριστία που
προκαλείται σχετικά µε την πραγµατική βούληση της αναθέτουσας Αρχής) ότι
οι υποψήφιοι, προκειµένου να µην αποκλειστούν από το διαγωνισµό, είναι
υποχρεωµένοι να ενεργήσουν κατά παράβαση του νόµου, υποβάλλοντας
οικονοµικές προσφορές, οι οποίες δεν καλύπτουν το ελάχιστο νόµιµο κόστος
εκτέλεσης της σύµβασης, ενώ, αν υποβάλουν προσφορά που καλύπτει το εν
λόγω κόστος, τίθενται εκποδών του διαγωνισµού, λόγω υπέρβασης της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης. Για το λόγο αυτό, ο προσφεύγων ισχυρίζεται
ότι επιβάλλεται να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη διακήρυξη κατά το µέρος που
πλήττεται µε την παρούσα, προκειµένου να αναπροσαρµοστεί από την
αναθέτουσα Αρχή, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του διαγωνισµού σε ποσό το
οποίο θα επιτρέπει την υποβολή οικονοµικών προσφορών που καλύπτουν το
ελάχιστο απαιτούµενο κόστος εκτέλεσης της σύµβασης, όπως επιβάλλουν η
αρχή της νοµιµότητας και του υγιούς ανταγωνισµού, αλλά και η υποχρέωση
προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος.
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4. Επειδή, η αναθέτουσα µε τις µε αρ. πρωτ. 676 από 15-1-2018
Απόψείς της ενώπιον της ΑΕΠΠ ισχυρίζεται ότι ο προσφεύγων, κατά την
κατάρτιση του πίνακα µε τον οποίο στοιχειοθετεί τους λόγους της προσφυγής
του, έλαβε υπόψη του ηµεροµίσθιο υπολογισµού 25,28 αντί 22,83 ευρώ
Επιπλέον, ότι ο συγκεκριµένος προσφεύγων είχε υποβάλει προσφορά στην
προηγούµενη υπ’ αρ. 77/2017 διακήρυξη του νοσοκοµείου για το ίδιο
συµβατικό αντικείµενο και ανεδείχθη τελικώς ανάδοχος, µε απασχολούµενο
κατά

τις

απαιτήσεις

της

προηγούµενης

διακήρυξης

προσωπικό

16

τραπεζοκόµων, εκ των οποίων οι επτά 8ωρης και οι εννέα 4ωρης απασχόλης,
2 µαγείρων 6ωρης απασχόλησης και 2 ατόµων βοθητικού προσωπικού
µαχείρων 6ωρης απασχόλησης για 4 µήνες µε αρχή γενόµενη την 1.10.2017
και προϋπολογιζόµενη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% δαπάνη 105.796,80
ευρώ ή άνευ ΦΠΑ 85.320,00 ευρώ συνολικά και ανά µήνα άνευ ΦΠΑ
21.330,00 ευρώ ή 26.449,20 ευρώ ανά µήνα συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ο
δε νυν προσφεύγων, τότε, υπέβαλε προσφορά κάτω των ως άνω ορίων που
έθετε η παραπάνω εκτιµώµενη αξία και συγκεκριµένα 21.329 ευρώ ανά µήνα
χωρίς ΦΠΑ ή, οµοίως ανά µήνα, 26.447,96 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ. Περαιτέρω, ότι είναι νόµιµη η οικονοµική προσφορά ακόµη και µε
µηδενικό εργολαβικό κέρδος και διοικητικό κόστος, εφόσον αποσκοπεί στην
αύξηση του κύκλου εργασιών και τη βελτίωση της φήµης της διαγωνιζόµενης
επιχείρησης, όπως και την ωφέλεια από την εξοικονόµηση καταβολής των
προβλεπόµενων από τον νόµο επιδοµάτων σε περίπτωση απόυλσης
προσωπικού (ΕλΣυν Τµ. VI Πρ. 3134/2009), ενώ από τη ΣτΕ ΕΑ 328/2013
κρίθηκε ότι µπορεί ένας µετέχων να µη συνυπολογίσει στην οικονοµική
προσφορά του παρά το εργοδοτικό κόστος, αρκεί όταν του ζητηθεί να
παράσχει διευκρινίσεις περί του πως θα εκτελέσει τις ζητούµενες υπηρεσίες,
ενώ µνηµονεύει και τη ΔΕφΘεσσ. Ασφ. 344/2012 κατά την οποία από κανένα
στοιχείο του φακέλου της εκεί επίδικης υπόθεσης ή τα διδάγµατα της κοινής
περίρας συνάγεται ότι το ποσό που υπολογίστηκε στην εκεί εκδικαζόµενη
υπόθεση ήταν ανεπαρκές για να καλύψει το πραγµατικό κόστος, ώστε να
συνάγεται ζηµιογόνος εκτέλεση, αφού η εκεί παρεµβαίνουσα επικαλείτο ότι θα
χρησιµοποιούσε την ήδη υπάρχουσα σε επάρκεια δοµή της. Με τις από 16-12018 και µε αρ. πρωτ. 904 Συµπληρωµατικές της Απόψεις, η αναθέτουσα
προσθέτει ότι οι προδιαγραφές του διαγωνισµού στα πλαίσια του ΠΠΥΥ έτους
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2014 αναρτήθηκαν δύο φορές για διαβούλευση, χωρίς να κατατεθεί κανένα
σχόλιο και ούτως εγκρίθηκαν µε την 8η/23-3-2016 (Θέµα 45ο) Συνεδρίαση
Δ.Σ. της αναθέτουσας.
5. Επειδή, η Προσφυγή, στρεφόµενης κατά διαδικασίας που
εκκίνησε µε πρόσκληση δηµοσιευθείσα στο ΚΗΜΔΗΣ την 22-12-2017
17PROC002478328 και στο ΕΣΗΔΗΣ την 22-12-2017 µε συστηµικό α/α
51468 υπάγεται, σύµφωνα και µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στη σκ. 1,
βάσει της κατά τα ως άνω εκτιµώµενης αξίας της Διακήρυξης και του χρόνου
δηµοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ στο πεδίο εφαρµογής των οικείων διατάξεων του
Βιβλίου IV Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π., ως και
την καθ’ ύλην αρµοδιότητά της κατ’ αρ. 345 παρ. 1 Ν. 4412/2016. Επιπλέον, η
Προσφυγή ασκήθηκε εµπροθέσµως κατά το άρ. 361 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και
δη την περίπτωση (γ) (εν προκειµένω, ο προσφεύγων δηλώνει στην
προσφυγή του ως χρόνο γνώσης την 3-1-2018), η οποία περίπτωση δεν
διακρίνει αναλόγως ειδικότερου τύπου διαδικασίας ανάθεσης και συνεπώς
ισχύει και για προσφυγές κατά προκήρυξης ανταγωνιστικής διαδικασίας µε
διαπραγµάτευση, ενώ ο προσφεύγων χρησιµοποίησε το κατ’ άρ. 8 παρ. 2 ΠΔ
39/2017 τυποποιηµένο έντυπο, το οποίο νοµίµως υπογράφηκε από τον
Πρόεδρο διευθύνοντα σύµβουλο του νοµικού προσώπου. Ο δε Προσφεύγων,
έχει άµεσο, προσωπικό και ενεστώς έννοµο συµφέρον για την καταρχήν
άσκηση της ως Προσφυγής, αφού µε την ιδιότητά του ως επιχείρηση
δραστηριοποιούµενη στον εν γένει κλάδο που αφορά το αντικείµενο της
επίµαχης διακήρυξης, συνιστά προδήλως ενδιαφερόµενο προς ανάθεση σε
αυτόν της συγκεκριµένης συµβάσεως, ενώ αυτονόητα θίγεται από τους
προσβαλλόµενους µε την Προσφυγή του όρους της Διακήρυξης και δη τον
προϋπολογισµό αυτής, διότι, όπως ο ίδιος µάλιστα δηλώνει, είναι αδύνατον
να υποβάλει προσφορά η οποία θα είναι σύµφωνη ταυτοχρόνως µε τη
διακήρυξη, αλλά και µε τον νόµο και το εξ αυτού προκύπτον ελάχιστο κόστος,
και έτσι αποκλείεται εξαρχής από τη συµµετοχή του στον διαγωνισµό. Η δε
διατήρηση των προσβαλλόµενων δια της προσφυγής του όρων, θα οδηγήσει
αναπόφευκτα είτε σε αποκλεισµό του από τον διαγωνισµό, αφού ακόµη και αν
υποβάλει προσφορά αυτή θα πρέπει να απορριφθεί από την αναθέτουσα ως
ανεπίτρεπτα χαµηλή και ως παραβιάζουσα το κατώτατο νόµιµο εργατικό και
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κοινωνικοασφαλιστικό κόστος είτε η ίδια η εκ µέρους του υποβολή
προσφοράς θα είναι δυσχερής, λόγω της εύλογης µη γνώσης του περί του αν
συµµορφώνεται µε τους όρους της υπό κρίση διακήρυξης (όπως αναφέρει ως
τίτλο της η προσβαλλοµένη, καίτοι συνιστά προκήρυξη του άρ. 29 παρ. 1 Ν.
4412/2016, υπέχουσα πάντως ίδιο ρόλο µε αυτόν της διακήρυξης ανοικτού
διαγωνισµού, σύµφωνα και µε τα αναφερθέντα στη σκ. 1) ή τον νόµο και του
τρόπου µε τον οποίο θα αξιολογηθεί. Εποµένως, ακόµη και αν υποβάλει
προσφορά και ακόµη και αν αυτή είναι σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης περί προϋπολογισµού και εποµένως ανώτατου ορίου οικονοµικής
προσφοράς, δεν είναι σαφές αν η προσφορά του θα συµµορφώνεται µε τον
νόµο ή τους λοιπούς όρους της διακήρυξης και πως θα αξιολογηθεί και η
υποβολή αυτή θα είναι δυνατό να πιθανολογηθεί ως δυσχερής ή και άσκοπη,
µε πρόδηλη οικονοµική ζηµία για τον προσφεύγοντα. Περαιτέρω, δεν είναι,
εξάλλου, δυνατό να ζητείται, όπως µε τους προσβαλλόµενους όρους, από
τους ενδιαφερόµενους για συµµετοχή να υποβάλουν τυχόν παράνοµες
προσφορές, οι οποίες ακόµη και αν τελικά το αποτέλεσµα της διαδικασίας
συµβασιοποιηθεί υπέρ τους, η εκ µέρους τους εκτέλεση της σύµβασης θα
είναι η ίδια παράνοµη, ως παραβιάζουσα το κατώτατο εργατικό και
ασφαλιστικό κόστος, µε όποια εις βάρος αυτών, αλλά και της αναθέτουσας,
επαπειλούµενη έννοµη συνέπεια. Ούτως, µόνο του το γεγονός ότι η
εκτιµώµενη αξία της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης είναι
κατώτερη από το νόµιµο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό κόστος ή είναι
τόσο χαµηλή, ώστε ακόµη και αν τυπικά δεν είναι κατώτερη αυτού, αφήνει
µηδενικό ή ιδιαίτερα µικρό περιθώριο για τον συνυπολογισµό του διοικητικού
και λειτουργικού κόστους, ως και του εργολαβικού κέρδους, µε αποτέλεσµα να
διακινδυνεύεται τόσο ο υγιής ανταγωνισµός όσο και η ίδια η εν τοις πράγµασι
συµµόρφωση µε το κατώτατο εργατικό και ασφαλιστικό κόστος, συγκροτεί
έννοµο συµφέρον οιουδήποτε ενδιαφερόµενου για συµµετοχή στη διαδικασία
οικονοµικού φορέα, να προσβάλει τους οικείους όρους. Εποµένως, η
Προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω κατ’
ουσία.
6.

Επειδή,

αλυσιτελώς

η

αναθέτουσα

επικαλείται

ότι

οι

προδιαγραφές έχουν εγκριθεί µέσω της προβλεπόµενης διαβούλευσης, και δη
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χωρίς κατάθεση σχολίου, στοιχείο που ουδόλως εµποδίζει τον έλεγχο τους
δια προδικαστικής προσφυγής (βλ. Απόφαση ΑΕΠΠ 238/2017), πολλώ δε
µάλλον όταν οι επικαλούµενες δια της προσφυγής παρανοµίες αφορούν
παραβιάσεις των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων της ΕΓΣΣΕ και του άρ. 18
Ν.

4412/2016

και

συγκεκριµένα

ζήτηµα

παρανοµίας

του

ίδιου

του

προϋπολογισµού της διαδικασίας, οπότε δεν χωρεί ούτως ή άλλως ζήτηµα
άποψης και προτάσεων εκ µέρους των ενδιαφερόµενων για συµµετοχή, αλλά
η αναθέτουσα από µόνη της και δεσµίως οφείλει να λάβει υπόψη της τις ως
άνω διατάξεις για την κατάρτιση της εκτιµώµενης αξίας. Οµοίως αλυσιτελώς
προβάλλεται από την αναθέτουσα η συµµετοχή του νυν προσφεύγοντος και η
κατακύρωση σε αυτόν προηγούµενης διαδικασίας, στην οποία υπέβαλε
οικονοµική προσφορά χαµηλότερη του επικαλούµενου εξ αυτού στη νυν
εξεταζόµενη προσφυγή του, νόµιµου εργατικού κόστους. Τούτο, αφενός λόγω
της αυτοτέλειας των διαδικασιών ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης (βλ. ΣτΕ ΕΑ
1200/2007, 861/2007, 1273/2008, 198/2008, 1065/2007, 318, 668/2006,
ΔΕφΑθ 33/2015), κατ’ αποτέλεσµα της οποίας και το έννοµο συµφέρον του
προσφεύγοντος κρίνεται αυτοτελώς ανά έκαστη διαδικασία και δεν αίρεται
από τυχόν δεδοµένα, παρανοµίες ή χαρακτηριστικά των προσφορών τους σε
έτερους διαγωνισµούς. Αφετέρου, διότι αντικείµενο της παρούσας εξέτασης
δεν είναι ο έλεγχος νοµιµότητας των προσφορών σε προηγούµενο
περατωθέντα διαγωνισµό ούτε τυχόν µη ακύρωση παράνοµης προσφοράς σε
άλλον διαγωνισµό συνιστά λόγο κάλυψης ταυτόσηµη στον επίδικο, η δε
ταυτότητα προσώπου µεταξύ τότε προσφέροντος και νυν προσφεύγοντος
είναι νοµικά αδιάφορη. Εξάλλου, το επικαλούµενο εκ του προσφεύγοντος
θέµα περί µη συµµόρφωσης του προϋπολογισµού µε το κατώτατο εργατικό
κόστος συνιστά όλως αντικειµενικό ζήτηµα συµµόρφωσης µε την κείµενη
αναγκαστικού χαρακτήρα νοµοθεσία, το οποίο κρίνεται επί των δεδοµένων
της εκάστοτε εξεταζόµενης περίπτωσης. Περαιτέρω, οµοίως αλυσιτελώς
προβάλλονται από την αναθέτουσα οι οικείς δικαστικές αποφάσεις, των
οποίων το σκεπτικό αναφέρεται είτε στη δικαιολόγηση ιδιαίτερα χαµηλών
οικονοµικών προσφορών είτε στην προσκόµιση δια διευκρινίσεων στοιχείων
που

αίρουν

την

τυχόν

ασάφεια

περί

της

βιωσιµότητας

και

του

δικαιολογηµένου αυτών, ήτοι αφορούν περιπτωσιολογικά δεδοµένα και
συγκεκριµένες διαφορές που προκύπτουν στο πλαίσιο της αξιολόγησης
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επιµέρους

οικονοµικών

προσφορών

και

ουδόλως

δύνανται

να

δικαιολογήσουν την εκ των προτέρων θέσπιση ενός προϋπολογισµού
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, ο οποίος εξαρχής δεν επιτρέπει
κατάθεση νόµιµων προσφορών ούτε επιµέρους δυνατότητες επιχειρηµάτων,
που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύονται, τυχόν προσφερόντων
περί του δικαιολογηµένου της ανά περίπτωση προσφοράς τους είναι δυνατόν
να ληφθούν υπόψη ως γενικοί κανόνες διέποντες τον υπολογισµό της
εκτιµώµενης αξίας µιας διακήρυξης, εν αγνοία µάλιστα του αν τα ανά
περίπτωση σχετιζόµενα µε τα ως άνω επιχειρήµατα δεδοµένα θα συντρέχουν
επί των όποιων προσφορών τελικά κατατεθούν, όταν αυτές αξιολογηθούν.
Εξάλλου, ο προσφεύγων αιτιάται ότι όχι απλώς περιθώριο για εργολαβικό
κέρδος και συνυπολογισµό του διοικητικού κόστους δεν καταλείπει η
διακήρυξη, αλλά ούτε για την ίδια την κάλυψη έστω και µόνο του εργατικού και
κοινωνικοασφαλιστικού κόστους.
7. Επειδή, ο εκ µέρους της αναθέτουσας υπολογισµός του
εργατικού και λοιπού εργολαβικού κόστους κατά το στάδιο σύνταξης της
διακήρυξης συνιστά ζήτηµα εντελώς διαφορετικό από την εκ µέρους
προσφέροντος σύνταξη της οικονοµικής προσφοράς του, την εκ µέρους της
αναθέτουσας κρίση περί ιδιαίτερα χαµηλής προσφοράς, τη δικαιολόγηση της
οικονοµικής προσφοράς εκ µέρους του προσφέροντος και την εκ µέρους της
αναθέτουσας, ως και κατ’ αποτέλεσµα της ΑΕΠΠ κατόπιν προδικαστικής
προσφυγής ή των Δικαστηρίων κατόπιν άσκησης ενδίκου βοηθήµατος
προσωρινής ή οριστικής προστασίας, κρίση επί του νοµίµου της οικονοµικής
προσφοράς. Η δε διαφορά εντοπίζεται στο ότι σε αντίθεση µε όλες τις
υπόλοιπες περιπτώσεις, που ερείδονται επί µιας συγκεκριµένης προσφοράς
µε συγκεκριµένη διάρθρωση προσωπικού και κοστολόγησης και ειδικές
υποκειµενικές και περιπτωσιολογικές συνθήκες (πρβλ. ΔΕφΛαρ 19/2011) που
επηρεάζουν το κόστος του συγκεκριµένου προσφέροντος (βλ. Αποφάσεις
ΑΕΠΠ

235/2017

και

28/2018),

στην

περίπτωση

κατάστρωσης

της

εκτιµώµενης αξίας της διακήρυξης, η αναθέτουσα πρώτον δεν µπορεί να
λάβει υπόψη της στοιχεία που σχετίζονται µε υποκειµενικής φύσεως
επικλήσεις που δύνανται να συντρέχουν στο πρόσωπο των προσφερόντων.
Δεύτερον δεν πρέπει να επιλέγει µεθόδους και παραδοχές για τον
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υπολογισµό του κόστους, οι οποίες µειώνουν την εκτιµώµενη αξία σε τέτοιο
βαθµό, ώστε εν τοις πράγασι να περιορίζεται ο ανταγωνισµός, να
κατευθύνονται σε υπέρµετρο βαθµό οι επιλογές των οικονοµικών φορέων ως
προς τη διάρθρωση της προσφοράς τους, να τίθενται διακρίσεις εις βάρος
οµάδων εργαζοµένων η απασχόληση των οποίων θα είναι αδύνατη διότι θα
αυξήσει το κόστος ή εις βάρος οικονοµικών φορέων, οι οποίοι είτε
προαποκλείονται λόγω της σύνθεσης του κόστους τους είτε κατευθύνονται σε
συγκεκριµένη διάρθρωση της απασχόλησης του προσωπικού τους ή ακόµη
και να καταλείπεται σοβαρό ενδεχόµενο για ανειλικρινείς προσφορές και
κίνητρα

για

καταστρατήγηση

των

υποχρεώσεων

της

εργατικής

και

κοινωνικοασφαλιστικής νοµοθεσίας. Ούτως, προϋπολογισµοί διακηρύξεων, οι
οποίοι είναι τόσο συµπιεσµένοι, ώστε να µην αφήνουν περιθώριο για εύλογο
περιθώριο

κέρδους,

ρεαλιστική

ενσωµάτωση

των

διάφορων

πηγών

διοικητικού-λειτουργικού κόστους ή ακόµη υποδεικνύουν στον ανάδοχο
συγκεκριµένο τρόπο υπολογισµού της προσφοράς του (επί παραδείγµατι µε
βάση απασχόληση εργαζοµένων συγκεκριµένων ηλικιών και κατηγοριών και
µε συγκεκριµένο σύστηµα και κατανοµή της απασχόλησής τους), αντιτίθενται
στις αρχές του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, της ίσης µεταχείρισης, της
αποφυγής των διακρίσεων, της αναλογικότητας, της προστασίας της
απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης και κατ’ αποτέλεσµα της
προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος που κατοχυρώνονται στο

άρ. 18

παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 κατά το οποίο «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. Ο
σχεδιασµός των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων δεν γίνεται µε σκοπό την
εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως
221) ή τον τεχνητό περιορισµό του ανταγωνισµού. Ο ανταγωνισµός θεωρείται
ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έχουν
σχεδιαστεί µε σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση
ορισµένων οικονοµικών φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών
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σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των
διατιθέµενων προς το σκοπό αυτό δηµοσίων πόρων. 2. Κατά την εκτέλεση των
δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X
του Προσαρτήµατος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων
συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.”. Εξάλλου, το όποιο
όφελος για το δηµόσιο συµφέρον και την αναθέτουσα, από την επιπλέον του
ευλόγου

και

ρεαλιστικού

ορίου

συµπίεση

του

προϋπολογισµού,

αντισταθµίζεται µε τη διακινδύνευση έως και έµµεση υποχρέωση των
αναδόχων περί την εκ µέρους τους µη εκπλήρωση των εργοδοτικών τους
υποχρεώσεων. Περαιτέρω, κατ’ άρ. 33 Ν. 4270/2014, η αρχή της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, συνίσταται στη διαχείριση της περιουσίας και
των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαµβάνει
τους φυσικούς πόρους και τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους της χώρας και
πρέπει να διενεργείται µε σύνεση και µε γνώµονα την εξασφάλιση της
δηµοσιονοµικής

βιωσιµότητας.

Εξειδικεύεται

δε,

στην

αρχή

της

οικονοµικότητας, σύµφωνα µε την οποία τα µέσα που χρησιµοποιούνται για
την υλοποίηση των επιµέρους πολιτικών πρέπει να διατίθενται έγκαιρα, στην
ενδεδειγµένη ποιότητα και ποσότητα, µε την ελάχιστη δηµοσιονοµική
επιβάρυνση και µε τη χρήση των αναγκαίων µόνο διοικητικών πόρων, στην
αρχή της αποδοτικότητας, σύµφωνα µε την οποία πρέπει να τηρείται η
βέλτιστη δυνατή σχέση µεταξύ των χρησιµοποιούµενων µέσων και των
επιτυγχανόµενων αποτελεσµάτων και στην αρχή της αποτελεσµατικότητας,
σύµφωνα

µε

την

οποία

ελέγχεται

η

επίτευξη

των

συγκεκριµένων

αντικειµενικών στόχων και των αποτελεσµάτων που έχουν εκ των προτέρων
οριστεί. Η τήρηση όµως της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης εντάσσεται
στο ειδικότερο πλαίσιο της νοµοθεσίας των δηµοσίων συµβάσεων, σε
ισορροπία µε τις λοιπές αρχές που το διέπουν, όπως περιγράφονται στο ως
άνω άρ. 18 Ν. 4412/2016 (συνδεοµένης δε της επιµέρους µεταξύ τους σχέσης
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µε βάση το κριτήριο που θέτει η αρχή της αναλογικότητας) και πρωτίστως µε
αυτή του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού που συνιστά το θεµέλιο της
ενωσιακής προσέγγισης των δηµοσίων συµβάσεων, ερµηνευτική ρήτρα για
κάθε άλλη αρχή και κανόνα εντός του οικείου νοµικού συστήµατος και κύριο
όχηµα προώθησης της βιώσιµης κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης (βλ.
Αποφάσεις ΑΕΠΠ 39, 120, 187/2017 και εκεί παραπεµπόµενη νοµολογία).
Περαιτέρω, η ως άνω αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης
αντιµετωπίζει το δηµοσιονοµικό κόστος και επιβάρυνση ολιστικά, υπό την
έννοια της συνολικής λήψης υπόψη της συνέπειας της ανά περίπτωση
απόφασης της αναθέτουσας επί του δηµοσίου συµφέροντος και την τελική
επίπτωση στο δηµοσιονοµικό της αποτέλεσµα, σε σχέση πάντα και µε την
εκπλήρωση του διοικητικού και οργανωτικού της σκοπού. Ούτως, ένας
ήσσονος σηµασίας περιορισµός του κόστους δια της µη εύλογης µείωσης του
προϋπολογισµού της διακήρυξης, ενδέχεται τελικά να επιφέρει στην
αναθέτουσα πολλαπλά περαιτέρω κόστη και κίνδυνο στην εκτέλεση των
εργασικών και του σκοπού της, όπως δια της µη προσέλκυσης φερέγγυων
υποψηφίων αναδόχων, τη διάπραξη παραβάσεων της εργατικής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας ή ακόµη και την παραβίαση εκ µέρους του
αναδόχου των συµβατικών του υποχρεώσεων. Κατ’ αποτέλεσµα, προφανώς
η αναθέτουσα πρέπει να θέτει συγκεκριµένα ανώτατα όρια, δια της θεσπίσεως
του προϋπολογισµού της διακήρυξης, στις οικονοµικές προσφορές, πλην
όµως τα τελευταία δεν πρέπει να είναι τόσο εξαντλητικά, ώστε εν τοις
πράγµασι να µην δύνανται να καταλήξουν σε οιαδήποτε, µη αµελητέα,
έκπτωση, κατάσταση που συνιστά σοβαρή ένδειξη ότι οι υποβληθείσες
οικονοµικές προσφορές είτε δεν είναι βιώσιµες είτε υποκρύπτουν κίνδυνο
παράβασης των εργοδοτικών υποχρεώσεων και σε κάθε περίπτωση
περιορίζουν

τον

αποτελεσµατικό

ανταγωνισµό.

Εποµένως,

ο

προϋπολογισµός πρέπει να τίθεται όχι στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, αλλά σε
ένα εύλογο ποσό που αντικατοπτρίζει, όχι την εκ των προτέρων άποψη της
αναθέτουσας περί της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη βάσει
τιµής προσφοράς, αλλά το ύψος που µπορεί να λάβει µια βιώσιµη και
ρεαλιστική προσφορά κάτα τη συνήθη εξέλιξη των πραγµάτων και υπό
πραγµατικές, βάσει και των διδαγµάτων της κοινής πείρας, συνθήκες
διαµόρφωσης του κόστους, δηλαδή την εύλογη τιµή που, λαµβανοµένων
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υπόψη όλων των παραµέτρων της προκείµενης σύµβασης, θα προσέφερε σε
καθεστώς

ελεύθερου

υποκρυπτόµενες

(δηλαδή

χωρίς

καταστρατηγήσεις)

στρεβλώσεις,
πλην

αλλά

εφικτού

και

και

χωρίς

βιώσιµου

ανταγωνισµού (ο οποίος προϋποθέτει και κάλυψη όλου του κόστους, αλλά και
την αποκόµιση ευλόγου κέρδους) η µέση επιχείρηση του οικείου κλάδου κατά
τον κρίσιµο χρόνο. Η δε όποια περαιτέρω µείωση του κόστους θα επέλθει,
υπέρ της αναθέτουσας, από τον ίδιο τον ανταγωνισµό µεταξύ των
διαγωνιζοµένων, όπως θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο διεκδίκησης του
συµβατικού αντικειµένου και συνεπώς το τελικό τίµηµα, δεν θα προπεριγραφεί
εξαντλητικά ή σχεδόν κατά πλήρη προσέγγιση εκ των προτέρων από την
αναθέτουσα, αλλά θα αφεθεί προς διαµόρφωση από τις ελεύθερες δυνάµεις
της αγοράς. Ο δε προϋπολογισµός της διακήρυξης θα θέσει το ανώτατο όριο
ή άλλως το σηµείο εκκίνησης αυτού του ανταγωνισµού, αποθαρρύνοντας έτσι
αντανταγωνιστικές πρακτικές που παραβιάζουν τα άρ. 101 και 102 ΣΛΕΕ και
αντίστοιχα και κατά κύριο λόγο τυχόν κινδύνους εναρµόνισης (που ένα
ιδιαίτερα υψηλό άνω όριο προσφοράς υποκρύπτει) και τυχόν πολιτικές
επιθετικής µείωσης τιµών (η οποία παρά τα βραχυπρόθεσµα τυχόν οφέλη
της,

θέτει

σοβαρά

µακροπρόθεσµα

εµπόδια

στον

ανταγωνισµό).

Αντιστρόφως, ενθαρρύνει τόσο την υποβολή όσο το δυνατόν περισσότερων
προσφορών (συνθήκη, η οποία µειώνει τον κίνδυνο εναρµόνισης και ούτως,
τελικώς αυξάνει την πιθανότητα µεγαλύτερης έκπτωσης), όσο και την εκ
µέρους των µετεχόντων κατάρτιση ορθών, ως προς τον υπολογισµό του
εργατικού και άλλου κόστους τους, οικονοµικών προσφορών. Εξάλλου, η
υποχρέωση λήψης υπόψη του διοικητικού κόστους και περιθωρίου κέρδους,
ως και του ίδιου του καταρχήν του εργατικού κόστους, κατά τη σύνταξη των
προσφορών (ΕλΣυν. Τµ. VI 2092/2011) δεν συνιστά απαιτούµενο µόνο των
συµβάσεων του άρ. 68 Ν. 3863/2010, όπου απλώς υφίσταται ειδική
νοµοθετική πρόβλεψη, αλλά βάσει των προβλέψεων του άρ. 18 Ν. 4412/2016
καταλαµβάνει αυτονόητα προσφορές σε κάθε είδους συµβατικό αντικείµενο
και ούτως και κατ’ αποτέλεσµα και τη σύνταξη διακηρύξεων για κάθε
αντικείµενο, ιδίως δε όπου η παρεχόµενη υπηρεσία είναι εντάσεως εργασίας,
ήτοι στον µεγαλύτερο βαθµό της συνίσταται στην απασχόληση προσωπικού
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 675/2002, 272/2008, 1257,
1262, 1297 και 1299/2009, 970/2010). Συνεπεία όλων των ανωτέρω, η
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αναθέτουσα κατά την κατάρτιση των εγγράφων της διακήρυξης έχει διακριτική
ευχέρεια όπως προβεί σε υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας κατά τις ανάγκες
της, τις απαιτήσεις της διακήρυξης, πλην όµως η ευχέρεια αυτή πρέπει να
ασκείται εντός των νοµίµων άκρων ορίων, η τυχόν υπέρβαση των οποίων
ελέγχεται δια προδικαστικής προσφυγής (πρβλ. Απόφαση ΑΕΠΠ 187/2017)
και τα οποία όρια καθορίζονται µεταξύ άλλων από τις αρχές που θεσπίζει το
άρ. 18 Ν. 4412/2016 και, όπου υφίστανται οι τυχόν ειδικότερες διατάξεις.
8. Επειδή, κατά τα παραπάνω, η εκτιµώµενη αξία της διακήρυξης
θα πρέπει να ορίζεται σε ποσό τουλάχιστον ίσο µε αυτό της ελάχιστης
εύλογης, προ φόρων και κρατήσεων, προσφοράς (βλ. Απόφαση ΑΕΠΠ
28/2018). Αυτή µε τη σειρά της συντίθεται πρώτον από το εργολαβικό κόστος,
το οποίο περαιτέρω συνιστά το άθροισµα του εργατικού κόστους, το οποίο
απαρτίζεται από το κόστος µισθοδοσίας και ασφάλισης του απασχολούµενου
στη σύµβαση προσωπικού, και του αναλογούντος στο συµβατικό αντικείµενο
διοικητικού και λειτουργικού κόστους, και δεύτερον το περιθώριο ελάχιστου
ευλόγου περιθωρίου εργολαβικού κέρδους, ενώ επιπλέον το ως άθροισµα
(που συνιστά την ελάχιστη εύλογη καθαρή, µετά κρατήσεων, πλην φόρων,
προσφορά) προσαυξάνεται κατά το ποσό εκείνο που θα αντιστοιχεί σε, πλην
φόρων, κρατήσεις υπέρ τρίτων. Η δε παράµετρος του αντιστοιχούντος ανά
περίπτωση φόρου, δεν θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, ούτε όσον αφορά
την παρακράτησή του από το εργολαβικό τιµολόγιο, δηλαδή ως πηγή
δαπανής, άρα ποσό κατά το οποίο πρέπει να αυξηθεί η εκτιµώµενη αξία ούτε
όµως όσον αφορά τις εκπτώσεις φόρου που κάθε επιµέρους κόστος
συνεπάγεται, ως αντίστοιχη µείωση του καθαρού αποτελέσµατος της
εκµετάλλευσης (και εποµένως της βάσης στην οποία θα υπολογιστεί ο
φόρος). Τούτο, διότι ο φόρος, στην πραγµατικότητα, δεν συνιστά λειτουργικό
και οργανικό κόστος, αλλά υποχρέωση του οικονοµικού φορέα προς το
Δηµόσιο ένεκα του συνολικού και τελικού αθροιστικού του εισοδήµατος, και
εποµένως, ούτε η έκπτωση ή µείωση του συνιστούν οργανικό και λειτουργικό
έσοδο. Εξάλλου, δεδοµένου ότι η τελική εκκαθάριση του φόρου επέρχεται επί
του συνολικού καθαρού αποτελέσµατος, λαµβανοµένων υπόψη διαφόρων
παραµέτρων που υπερβαίνουν την κάθε επιµέρους δραστηριότητα, µεταξύ
των οποίων και το υπό κρίση συµβατικό αντικείµενο και συνεπώς δεν δύναται
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να συνδεθεί αιτιωδώς και αποκλειστικώς µε το τελεταίο, είναι αδύνατον και
εσφαλµένο να γίνει αναγωγή και επιµερισµός της όποιας φορολογικής
επίπτωσης στα επιµέρους κονδύλια που συνθέτουν την εκτιµώµενη αξία της
διακήρυξης (ούτως, επί παραδείγµατι, αναλόγως τελικού φορολογητέου
αποτελέσµατος, η καταρχήν επί του τιµολογίου παρακράτηση φόρου, µπορεί
κατά την τελική εκκαθάριση να επιστραφεί ή να συµψηφιστεί µε άλλες
υποχρεώσεις ή να µειώσει τον αναλογούντα σε τελική εκκαθαριστική ανάλυση
φόρο που προστίθεται από άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες και άλλου
τύπου έσοδα, ενώ αντίστροφα ένα µειωτικό του καθαρού αποτελέσµατος
κόστος δύναται να µην καταλήξει σε ισόποση και αντίστοιχη µείωση του
τελικώς οφειλόµενου φόρου). Κατ’ αποτέλεσµα, η ως άνω ελάχιστην
εκτιµώµενη αξία της διακήρυξης θα πρέπει να τίθεται σε ποσό µεγαλύτερο,
από το εκτιµώµενο διαφορικό/αυξητικό (συνολικό) κόστος παροχής της
οικείας υπηρεσίας, ως και το µέσο µεταβλητό κόστος, το οποίο εξάλλου
συνδιαµορφώνεται από κάθε επιµέρους δραστηριότητα, άρα και το ανά
περίπτωση συµβατικό αντικείµενο. Η δε παράµετρος του µέσου µεταβλητού
κόστους, όσον αφορά το ζήτηµα της πρόληψης αντιανταγωνιστικών
στρεβλώσεων µέσω της κατάρτισης της εκτιµώµενης αξίας διακήρυξης,
συνεκτιµάται, υπό την έννοια ότι η αξία αυτή πρέπει να υπερβαίνει το
µεταβλητό κόστος που συνεπάγεται η ανάληψη του συµβατικού αντικειµένου,
η οποία λαµβάνεται ούτως υπόψη, και για τους σκοπούς του συγκεκριµένου
τύπου ελέγχου, ως αυτοτελής οργανωσιακά, κοστολογικά και οικονοµικά
επιχειρηµατική

δραστηριότητα

(“επιχείρηση”).

Περαιτέρω,

στην

πραγµατικότητα το ληπτέο υπόψη, για τους προκείµενους σκοπούς,
µεταβλητό κόστος συµπεριλαµβάνει και το ηµιµεταβλητό µέρος του έµµεσου
κόστους, δηλαδή εκείνο που πραγµατοποιείται και εποµένως εξυπηρετεί
ταυτόχρονα

για

περισσότερα

κέντρα

κόστους

της

επιχειρηµατικής

δραστηριοποίησης, αλλά συγχρόνως φέρει µικτά στοιχεία σταθερού και
µεταβλητού κόστους, υπό την έννοια ότι ναι µεν η µεταβολή, όχι όλου, αλλά
µόνο ενός µέρους του είναι όντως ανάλογη της παραγωγής, πλην όµως σε
κάθε περίπτωση επηρεάζεται µε µια σχέση µερικής (κατά το µέρος που
συνιστά όντως µεταβλητό) αναλογίας µε την προκείµενη δραστηριότητα. Τα
παραπάνω διασφαλίζουν την αποφυγή πολιτικής επιθετικής µείωσης τιµών
(βλ. και Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης Μαρτίου 2001
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COMP/35.141 Deutsche Post AG, 2001/354, παρ. 10, πρβλ. ΔΕΕ, C-62/86,
AKZO κατά Επιτροπής [1991] ECR I-3359, παρ. 71-72, C-209/10 Post
Danmark I [2012] Ψηφιακή Συλλογή ECLI:EU:C:2012:172, παρ. 44). Πρέπει,
όµως, να ληφθούν υπόψη ως ένα βαθµό και στοιχεία του σταθερού κόστους,
το

οποίο

εξάλλου

εξυπηρετεί

το

σύνολο,

άρα

και

την

επιµέρους

δραστηριότητα του οικονοµικού φορέα και καλύπτεται από το διαφορικό
έσοδο της τελευταίας. Τούτο, ώστε να κατοχυρωθεί η τήρηση των
εργοδοτικών υποχρεώσεων, οι οποίες συγκροτούν την έτερη ληπτέα υπόψη
στον προκείµενο τύπο ελέγχου παράµετρο, και η οποία διακινδυνεύεται
εφόσον το διαφορικό έσοδο θα καλύπτει αποκλειστικά το µεταβλητό κόστος,
καταλείποντας κίνητρο κάλυψης του σταθερού κόστους δια της παραβίασης
των παραπάνω υποχρεώσεων. Εξάλλου, η προαναφερθείσα υποχρέωση
υπέρβασης, κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας, αυτού του
παραπάνω καταρχήν ληπτέου υπόψη κόστους, συνιστά το ελάχιστο εύλογο
περιθώριο κέρδους, το οποίο παρέχει και την οικονοµική δικαιολόγηση της
υποβολής προσφοράς και εποµένως το έρεισµα για την κίνηση του
ανταγωνισµού επί του συµβατικού αντικειµένου.
9. Επειδή, όσον αφορά το κόστος µισθοδοσίας, το οποίο αποτελεί
και τη βάση για τον υπολογισµό του κόστους κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει
να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα. Παρότι ο εν τέλει ανάδοχος-εργοδότης
δύναται αν επιλέξει µεταξύ περισσοτέρων δυνητικών διαρθρώσεων του
τρόπου που θα απασχολεί και θα αµείβει το προσωπικό, η αναθέτουσα κατά
την εκτίµηση του αρχικού κόστους, στο πλαίσιο εκ µέρους της κατάρτισης της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης οφείλει να λαµβάνει υπόψη µια σειρά από
καταρχήν παραδοχές, οι οποίες θα υλοποιούν την κατά τα ως άνω, βλ. σκ. 7,
αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και κυρίως την αρχή της
οικονοµικότητας, υπό την έννοια ότι θα εκφράζουν τον πλέον οικονοµικό από
πλευράς κόστους, πλην κατάλληλο και νόµιµο, σύµφωνα και µε τις επιµέρους
απαιτήσεις της διακήρυξης, τρόπο εκπλήρωσης του συµβατικού αντικειµένου
(µεταξύ περισσοτέρων εκδοχών, οι οποίες επηρεάζουν το εργατικό κόστος),
πάντα εντός των ρεαλιστικών πλαισιών που θέτουν τα διδάγµατα της κοινής
πείρας (και ούτως, δεν είναι δυνατόν να καταρτιστεί η εκτιµώµενη αξία βάσει
ανέφικτων ή όλως απίθανων παραδοχών, καθώς σε µια τέτοια περίπτωση η
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αξία αυτή θα είναι εσφαλµένη, µη βιώσιµη και µη επιτρέπουσα νόµιµες και µη
αδικαιολογήτως χαµηλές προσφορές). Εποµένως, η αναθέτουσα κατά τον
υπολογισµό του οικείου κόστους µισθοδοσίας και ασφάλισης θα πρέπει να
καταστρώνει ένα ελάχιστο σενάριο τέτοιου κόστους, το οποίο ελάχιστο
καταρχήν κόστος θα προσαρµόζει εν τέλει, µέσω µιας µικρής πλην εύλογης
προσαύξησής του, σε ρεαλιστικές συνθήκες, ήτοι στο ελάχιστο εύλογο
εργατικό κόστος (συγκροτούµενο από το κόστος µισθοδοσίας και ασφάλισης).
Κατά τον υπολογισµό του ως άνω ελαχίστου καταρχήν εργατικού κόστους, η
αναθέτουσα οφείλει να λαµβάνει υπόψη ότι οι εργαζόµενοι θα απασχοληθούν
αποκλειστικά για το διάστηµα της οικείας σύµβασης, δηλαδή ότι η εργασιακή
τους σύµβαση θα αρχίζει και θα λήγει µε την αντίστοιχη έναρξη και λήξη της
σύµβασής της µε τον ανάδοχο (και ούτως δεν θα υπολογίζονται ως
προσαυξήσεις του κόστους, συνθήκες, όπως η µεγαλύτερη τυχόν άδεια, η
υποχρέωση λήψης κάποιων αδειών και εν γένει ο,τι προκύπτει από το
γεγονός ότι η εργασιακή σύµβαση είχε τυχόν νωρίτερη έναρξη ή θα συνεχιστεί
µετά τη λήξη του οικείου συµβατικού αντικειµένου). Περαιτέρω δεν λαµβάνεται
υπόψη οποιοδήποτε επίδοµα, προσαύξηση ή παροχή από ελευθεριότητα, δεν
προκύπτει εκ του νόµου ως υποχρεωτικής φύσης, οι αποδοχές των
απασχολουµένων υπολογίζονται µε τις ελάχιστες νόµιµες αποδοχές, εκτός αν
ανήκουν σε ειδικότητα που κατά σχετική ρύθµιση ή ΣΣΕ οι αποδοχές είναι
µεγαλύτερες

του

βασικού

µισθού

(εφόσον

η

ειδικότητα

αυτή

είναι

υποχρεωτικό επακόλουθο όρου της διακήρυξης) η δε απασχόληση του
προσωπικού υπολογίζεται ότι θα διαρκεί όσο το νόµιµο ωράριο, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη τυχόν υπερωρίες. To ζήτηµα του τρόπου υπολογισµού
των αποδοχών είναι εξάλλου διάφορο από την τυχόν εκ του ΙΚΑ
επιβαλλόµενη

υποχρέωση

ασφάλισης

µε

βάση

ηµεροµίσθιο

για

συγκεκριµένες κατηγορίες µισθωτών και εργατοτεχνιτών, αφού αυτό το
κόστος

συνιστά

το

µετά

του

κόστους

αποδοχών

συναθροιζόµενο

κοινωνικοασφαλιστικό κόστος και ουδόλως ο τρόπος ασφάλισης στο ΙΚΑ
συµπαρασύρει τον εργοδότη σε κάποια τυχόν υποχρέωση αµοιβής του
εργαζοµένου µε συγκεκριµένο τρόπο. Περαιτέρω, δεν υπολογίζεται κόστος
αναπλήρωσης µισθωτών λόγω λήψης κανονικής αδείας, εφόσον η σύµβαση
δεν θα διαρκέσει έως τη λήξη του έτους, καθώς κατά το άρ. 1 παρ. 3 Ν.
1346/1983, ο εργοδότης, αν η σύµβαση λήξει εντός του έτους και προ της
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λήξης του τελευταίου δεν υποχρεούται σε πραγµατική παροχή της άδειας,
αλλά σε πληρωµή του αντιστοιχούντος ποσού κατά τον χρόνο λήξης της
απασχόλησης. Για τον υπολογισµό Δώρων και επιδοµάτων, η αναθέτουσα
θα λάβει υπόψη της ως χρόνο έναρξης της απασχόλησης, αν δεν προκύπτει
µε σαφήνεια από τα συµβατικά έγγραφα ή από τυχόν λήξη της αµέσως
προηγούµενης και νυν ενεργής σύµβασης, την ηµεροµηνία όταν κατ’ εκτίµησή
της θα έχει υπογραφεί σύναψη σύµβασης µε τον ανάδοχο (εφόσον δεν
προβλέπεται δήλη ηµέρα έναρξης της υλοποίησης αυτής ή έναρξη µετά από
περαιτέρω χρονικό διάστηµα από την υπογραφή).

Τα παραπάνω είναι

άσχετα από την τυχόν, όπως εν προκειµένω υποχρέωση ανάλυσης του
εργατικού κόστους από την πλευρά του αναδόχου µε συγκεκριµένα προς
συµπλήρωση πεδία (βλ. σελ. 7-8 προκείµενης Διακήρυξης), ζήτηµα που
αφορά τη δικαιολόγηση και διάρθρωση της οικονοµικής προσφοράς από τους
προσφέροντες και όχι αυτόν καθαυτόν τον υπολογισµό της εκτιµώµενης
αξίας.
10. Επειδή δε, όταν αναθέτουσα υπολογίζει το εργατικό κόστος στο
πλαίσιο της καταρτίσεως της εκτιµώµενης αξίας µιας διακήρυξης, και εφόσον
η οικεία ανά περίπτωση επιµέρους εργασία δύναται να παρασχεθεί
εναλλακτικά είτε µε αµοιβή βάσει ηµεροµισθίου είτε µε αµοιβή βάσει µηνιαίου
µισθού, ο οικείος υπολογισµός εκ µέρους της θα πρέπει, βάσει και της
δηµοσιονοµικής αρχής της οικονοµικότητας που πρέπει να διέπει τις δηµόσιες
δαπάνες, να διενεργείται µε βάση την παραδοχή αµοιβής µε µηνιαίο µισθό.
Και τούτο, διότι το σύστηµα αυτό καταλήγει σε αθροιστικά µικρότερο εργατικό
κόστος, άρα και µικρότερη επιβάρυνση επί της εκτιµώµενης αξίας της
συµβάσεως (επί παραδείγµατι ο κατώτατος µισθός άνω των 25 έτων, ήτοι
586,08 ευρώ, ισούται κατά την ισχύουσα ΕΓΣΣΕ σε 22,38655 ηµεροµίσθια
ανειδίκευτου εργάτη άνω των 25 ετών, που ανέρχεται σε 26,18 ευρω, ενώ
όµως η µετατροπή του µισθού σε ηµεροµίσθια λαµβάνει χώρα µε διαίρεση δια
του 25 (ΑΠ 1741/1984) και εποµένως, το αντιστοιχούν ηµεροµίσθιο βάσει
µισθού είναι εξ ορισµού µικρότερο του αυτοτελώς οριζόµενου ηµεροµισθίου
υπό το σύστηµα της αµοιβής µε ηµεροµίσθιο). Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια, ότι
αποκλείεται ο ανάδοχος να επιλέξει να αµείβει το προσωπικό του µε
ηµεροµίσθιο, επιλογή η οποία συνεπάγεται, βέβαια, εκ µέρους του,
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υποχρέωση σχετικής δήλωσης και λήψης υπόψη στον δικό του υπολογισµό
του εργατικού του κόστους κατά την υποβολή της προσφοράς του. Αλλά, ότι η
αναθέτουσα οφείλει να προβαίνει στην καταρχήν εκτίµηση του εργατικού
κόστους, στο πλαίσιο της γενικότερης καταρχήν εκτίµησης του κόστους της
σύµβασης για τον ανάδοχο, µε βάση την παραπάνω περί µηνiαίου µισθού
παραδοχή, ώστε το κόστος αυτός, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση για
κάθε περαιτέρω προσαύξηση ώστε να καταρτιστεί ο τελικός προϋπολογισµός
της διακήρυξης, να µην αυξηθεί υπέρµετρα (και κατ’ αποτέλεσµα να µην
αυξηθεί και δυσανάλογα και ο τελικός προϋπολογισµός). Τούτο, βέβαια,
εφόσον οι ειδικότητες και οι ζητούµενες απαιτήσεις της διακήρυξης, ανά
περίπτωση όντως οδηγούν σε χαµηλότερες µηνιαίες αποδοχές µε το σύστηµα
µηνιαίου µισθού αντί του ηµεροµισθίου.
11. Επειδή, εν συνεχεία, στο παραπάνω εργατικό κόστος, που
περιλαµβάνει και το αντιστοιχούν κοινωνικοασφαλιστικό, πρέπει να προστεθεί
η εκτιµώµενη δαπάνη για διοικητικό και λειτουργικό κόστος που αντιστοιχεί
στην εξυπηρέτηση και εκτέλεση του προκείµενου συµβατικού αντικειµένου.
Αυτό συνίσταται πρώτον από τα τυχόν απαιτούµενα από τα έγγραφα της
σύµβασης

αναλώσιµα

(τα

οποία,

ασχέτως

της

τυχόν

υποχρέωσης

εµφανίσεώς του υπολογισµού τους στην οικονοµική προσφορά για λόγους
πληροφοριακούς και διευκόλυνσης ελέγχου της προσφοράς εκ µέρους της
αναθέτουσας δεν αποτελούν αυτοτελές κονδύλι, αλλά µέρος του διοικητικούλειτουργικού κόστους της σύµβασης, βλ. Απόφαση ΑΕΠΠ 28/2018).
Δεύτερον, την τυχόν δαπάνη για απόσβεση αξίας παγίων (στα οποία δύνανται
να συγκαταλέγονται και ανά περίπτωση, τα έξοδα απόκτησης δικαιωµάτων
διανοητικής

ιδιοκτησίας,

ως

και

έρευνας

και

ανάπτυξης,

αναλόγως

αντικειµένου της σύµβασης) ή κεφαλαιουχικών µέσων, όπως εργαλεία,
οχήµατα, µηχανήµατα, τεχνικά µέσα και εν γένει πόρους, οι οποίοι,
ανεξαρτήτως αν αποκτηθούν επ’ ευκαιρία της συµβάσεως ή ήδη βρίσκονται
στην κατοχή του αναδόχου, ναι µεν θα παραµείνουν στην κατοχή του στο
τέλος της σύµβασης, πλην όµως ένα µέρος ή ακόµη και το σύνολο της
οικονοµικής τους αξίας θα αποσβεσθεί στο πλαίσιο αυτής. Σηµειωτέον, ότι
όπου απαιτούνται τεχνικά µέσα και εξοπλισµός, θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη αν αυτά θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικά τέτοια που θα απαιτούν
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την το πρώτον απόκτησή τους (ιδίως όταν πρόκειται για στολές εργασίας ή
άλλα φερόµενα επί των απασχολούµενων ή προσωπικής χρήσεως µέσα),
αλλά και εκ φύσεως ανάλωση της όλης αξίας τους κατά την εκτέλεση της
προκείµενης σύµβασης (όπως επί παραδείγµατι, αν στο τέλος της σύµβασης
θα

έχουν

υποστεί

τέτοια

αναµενόµενη

φθορά

ώστε

να

µην

είναι

επαναχρησιµοποιήσιµα ή φέρουν εκτυπωµένα πάνω τους σύµβολα της
αναθέτουσας) και ούτως δεν θα µπορέσουν να ξαναχρησιµοποιηθούν από
τον ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης άλλης σύµβασης (το αν αυτός δύναται
τυχόν να αναδειχθεί ανάδοχος σε µεταγενέστερη διαδικασία του ίδιου
αντικειµένου µε την ίδια αναθέτουσα και εποµένως δεν θα χρειαστεί να
αποκτήσει νέο σχετικό υλικό είναι αδιάφορο, διότι δύναται να συνιστά τυχόν
επιχείρηµα εκ µέρους προσφέροντος περί του ύψους της οικονοµικής
προσφοράς του και όχι επιχείρηµα της αναθέτουσας, ώστε εκ των προτέρων
να µην υπολογίσει το οικείο κόστος στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης).
Οµοίως, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τόσο αν η χρήση τους στο πλαίσιο
της προκείµενης σύµβασης (ιδίως όσον αφορά οχήµατα και τεχνικό
εξοπλισµό) απαιτεί εκτεταµένες µετατροπές και εξατοµίκευσηµ όσο και αν
αυτά, λόγω των απαιτήσεων της αναθέτουσας, θα πρέπει να φέρουν ειδικά
χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν δυσχερή την επαναχρησιµοποίησή τους
στο πλαίσιο άλλης σύµβασης µε άλλη αναθέτουσα ή αν η χρήση τους στο
πλαίσιο της προκείµενης σύµβασης θα είναι τέτοια ώστε να συνεπάγεται ένα
µη αµελητέο κόστος αποκατάστασης (όπως καθαρισµού, εκτεταµένης
επισκευής κλπ) για την επαναχρησιµοποίησή τους, το δε τελευταίο αυτό
κόστος θα πρέπει να συνυπολογιστεί στο κόστος της σύµβασης. Τρίτον, θα
πρέπει να προστεθεί και το τυχόν, αναλόγως του ειδικότερου αντικειµένου και
της φύσης των τυχόν απαιτούµενων αναλωσίµων ή κεφαλαιουχικών µέσων η
εκτέλεση του απαιτεί, κόστος αποθήκευσης, µετακίνησης ή τυχόν διανοµής
των παραπάνω αναλωσίµων ή τεχνικών µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για
την εκτέλεση της σύµβασης, όπως και τακτικής ή έκτακτης συντήρησης και
επισκευών επί των τυχόν κεφαλαιουχικών µέσων, και το οποίο είναι διάφορο
του κόστους εκ της απόσβεσης αυτών. Αυτό, καθώς η απόσβεση συνιστά την
οριστική ανάλωση µέρους της συνολικής κεφαλαιουχικής αξίας του αγαθού,
ως φυσική συνέπεια της οµαλής και συνηθισµένης χρήσης του, η οποία εν
προκειµένω

συνίσταται

στην

εξυπηρέτηση
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αντικειµένου, ενώ η συντήρηση, αποθήκευση, µεταφορές και οι επισκευές
είναι έξοδα που αποτελούν προϋπόθεση για την ίδια τη χρήση του µέσου και
την εκ µέρους του εκπλήρωση του τεχνικοοικονοµικού του σκοπού (η οποία
µε τη σειρά της θα επιφέρει και την απόσβεση) και ουδόλως προσαυξάνουν ή
συντηρούν στο ίδιο επίπεδο την ίδια την κεφαλαιουχική του αξία, παρά
σκοπούν στη µη πτώση της σε σηµείο πέραν της κατά τα ως άνω
φυσιολογικής απόσβεσής της. Τέταρτον, θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα
τυχόν κόστη επίβλεψης, εποπτείας και ελέγχου επί της εκτέλεσης του
συµβατικού αντικειµένου και του απασχολούµενου προσωπικού, τα οποία ναι
µεν δεν συνιστούν, κατά κανόνα και εκτός αν άλλως ορίζεται τυχόν στα
έγγραφα της σύµβασης (όπως, επί παραδείγµατι, αν υπάρχει όρος περί
ύπαρξης επόπτη σε συγκεκριµένες ώρες και ηµέρες, κατά την εκτέλεση της
σύµβασης, πράγµα που συνεπάγεται ότι το οικείο εποπτικό προσωπικό,
αποτελεί απασχολούµενο στο πλαίσιο της σύµβασης, άρα και θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη το οικείο σχετικό µε αυτόν εργατικό κόστος στο πλαίσιο του
εργατικού κόστους του αναδόχου) τµήµα αυτού καθαυτού του εργατικού
κόστους της σύµβασης, καθώς αφορούν συνήθως επιτελικό ή διευθυντικό
προσωπικό που απασχολείται και σε άλλα καθήκοντα της επιχείρησης και έχει
έναν ευρύτερο εντός αυτής ρόλο, πέραν του προκείµενου συµβατικού
αντικειµένου. Σε κάθε όµως, περίπτωση η εκτέλεση του προκείµενου
αντικειµένου δεν µπορεί παρά να προσαυξάνει και το διοικητικό κόστος της
επιχείρησης βάσει της παραπάνω απαιτούµενης εποπτείας, αφού ούτως ή
άλλως, το παραπάνω επιτελικό προσωπικό αναλώνει χρόνο για αυτήν (µε
αποτέλεσµα να αυξάνεται τυχόν το κόστος απασχόλησής του ή να αυξάνεται
ο αριθµός του απαιτούµενου επιτελικού προσωπικού, στην επιχείρηση του
αναδόχου). Στο ως άνω κόστος εποπτείας, πρέπει να συναθροιστούν και
κάθε άλλου είδους, πλην αυτής καθαυτής απασχόλησης επιτελικού
προσωπικού,

έξοδα,

όπως

τεχνικών

µέσων,

υλικού,

µετακινήσεων,

οδοιπορικών κ.α., που η παραπάνω εποπτεία εκτέλεσης συνεπάγεται.
Πέµπτον, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα τυχόν κόστη λήψης εκ
µέρους του αναδόχου υπηρεσιών από τρίτες επιχειρήσεις, για την εκτέλεση
του συµβατικού αντικειµένου (όπως επί παραδείγµατι, χηµικές αναλύσεις
ανεξάρτητου

φορέα,

διαρκής

εκπαίδευση

προσωπικού,

ανανέωση

πιστοποιήσεων κλπ). Έκτον και επιπλέον των παραπάνω αναφερθέντων, θα

28

Αριθµός απόφασης: 49/2018
πρέπει

να

συνυπολογιστεί

µια

εύλογη

συµµετοχή

του

προκείµενου

συµβατικού αντικειµένου στη διαµόρφωση του συνολικού και γενικού
διοικητικού κόστους της επιχείρησης (διατήρηση εγκαταστάσεων, κεντρικής
υποδοµής, εξόδων κεντρικής διοίκησης, λογιστηρίου, µηχανοργάνωσης κλπ),
δηλαδή αυτού που ναι µεν δεν συνέχεται µε συγκεκριµένες, εκ των εγγράφων
της σύµβασης προβλεπόµενες υποχρεώσείς του (όπως τα τεχνικά µέσα,
εξοπλισµός, οχήµατα, εποπτεία, λήψη υπηρεσιών τρίτων κλπ), αλλά στο
οποίο σε κάθε περίπτωση, η προκείµενη σύµβαση (όπως και κάθε επιµέρους
δραστηριότητα της επιχείρησης) συµβάλλει. Εξάλλου, η δραστηριότητα κάθε
οικονοµικού φορέα συνίσταται εκ των επιµέρους συµβατικών υποχρεώσεων
που αναλαµβάνει και τα γενικά έξοδα διοίκησης αυτού υλοποιούνται,
υφίστανται και δικαιολογούνται ως εξυπηρέτηση της παραπάνω συνολικής,
άρα και κάθε επιµέρους δραστηριότητας, η οποία εξάλλου (εν γένει ως και
επιµέρους δραστηριότητα) αποφέρει τα έσοδα εκείνα µε τα οποία καλύπτονται
τα παραπάνω γενικά έξοδα διοίκησης. Η ως άνω συµµετοχή στα παραπάνω
γενικά έξοδα διοίκησης, αν και δεν είναι ευχερές να κατανεµηθεί µε ακρίβεια,
ανά επιµέρους συµβατικό αντικείµενο, δεν συνιστά στην πραγµατικότητα
«κέρδος» του αναδόχου (ακριβώς διότι καλύπτει έξοδά του), ενώ δεν είναι
ρεαλιστικό εξάλλου να αναµένεται ότι ένας οικονοµικός φορέας, µε εκτεταµένη
τυχόν, και αναλόγως των απαιτήσεων του συµβατικού αντικειµένου (και του
είδους και µεγέθους των επιχειρήσεων, οι οποίες βάσει αυτών των
απαιτήσεων θα αποτελούν τον κατά κανόνα αναµενόµενο ανάδοχο), υποδοµή
και ως εκ τούτου διευρυµένα γενικά έξοδα διοίκησης, µετέχει στις διαδικασίες
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, αποκλειστικώς για την απόσβεση του
κόστους πωληθέντων/παρασχεθέντων υπηρεσιών του ή του εν γένει ειδικού
κόστους που η σύναψη κάθε επιµέρους σύµβασης συνεπάγεται. Έβδοµον, ο
προϋπολογισµός θα πρέπει να προσαυξηθεί προς συνυπολογισµό του ίδιου
του εκ µέρους του αναδόχου κόστους υποβολής προσφοράς, συµµετοχής
στον διαγωνισµό και εν τέλει κατάρτισης της συµβάσεως, το οποίο κόστος
περιλαµβάνει και τα σχετικά έξοδα για έκδοση δικαιολογητικών, έκδοση
εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και κάθε άλλου είδους
αναλόγως των ειδικότερων προβλέψεων της διακήρυξης, ως και για τυχόν
δαπάνες που προκύψουν από την ανάγκη άσκησης βοηθηµάτων της
προδικαστικής ή δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο της ως άνω συµµετοχής.
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Όγδοον, η αναθέτουσα θα πρέπει οµοίως να λαµβάνει υπόψη το τυχόν
χρηµατοδοτικό και επενδυτικό κόστος ανακύπτει εις βάρος του αναδόχου από
την ανάληψη της σύµβασης, ιδίως αν δεν υφίστανται όροι περί προκαταβολής
και συγχρόνως ο ανάδοχος πρέπει να προβεί σε απόκτηση, µη αµελητέας σε
σχέση µε το συνολικό συµβατικό αντικείµενο, αξίας, παγίων, αποθεµάτων και
κεφαλαιουχικών αγαθών για την εκτέλεση της σύµβασης. Τούτο διότι ναι µεν,
αν η σύµβαση έχει οµαλή εξέλιξη, οι παραπάνω δαπάνες εν τέλει θα
αποσβεσθούν µε την αποπληρωµή του αναδόχου, αλλά η εκ µέρους του
τελευταίου πρότερη αφιέρωση πόρων και η µεσολάβηση του ως άνω και ανά
περίπτωση ποικίλλοντος χρονικού διαστήµατος µεταξύ εκ µέρους του
δαπάνης και απόσβεσης, συνεπάγεται καταρχήν έναν κίνδυνο ως και ένα
αναλογούν κόστος κεφαλαίου, ασχέτως δε αν ειδικότερα ο ανάδοχος καλύψει
τις παραπάνω προκαταβολικές δαπάνες µέσω ίδιων πόρων που διαθέτει ή µε
εξωτερική πίστωση. Τυχόν δε ειδικοί όροι περί του τρόπου αποπληρωµής του
αναδόχου, σε τυχόν ενδιάµεσες δόσεις ή µε την οριστική παραλαβή του
συµβατικού αντικειµένου ή ρήτρες, ανεξαρτήτως της νοµιµότητας αυτών, που
επιφυλάσσουν υπέρ της αναθέτουσας δικαίωµα παράτασης στην εις βάρος
της προθεσµία για την ολοσχερή αποποληρωµή του αναδόχου, θα πρέπει
οµοίως να λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό αυτού του επιπλέον
χρηµατοδοτικού κόστους.

Συνεπώς, όλα τα παραπάνω αναφερθέντα, τα

οποία συγκροτούν µεταξύ άλλων, το διοικητικό και λειτουργικό κόστος της
σύµβασης, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, επιπλέον αυτού καθαυτού του
εργατικού (και κοινωνικοασφαλιστικού) κόστους, κατά την εκ µέρους της
αναθέτουσας άσκηση της οικείας διακριτικής της ευχέρειας ως προς την
κατάρτιση της εκτιµώµενης αξίας της διακήρυξης. Η αναθέτουσα, βέβαια,
ουδόλως υποχρεούται να υπολογίσει αναλυτικά τα παραπάνω, κάτι εξάλλου
εκ των πραγµάτων αδύνατο, πλην όµως η ως άνω υποχρέωσή της, για λήψη
υπόψη των παραπάνω παραµέτρων ως και του ίδιου του διοικητικούλειτουργικού κόστους, σηµαίνει ότι δεν επιτρέπεται να ορίζει ως εκτιµώµενη
αξία ποσό ίσο ή ελάχιστα µεγαλύτερο αυτού καθαυτού του εργατικού κόστους.
12. Επειδή, το εργατικό κόστος συνιστά, από τη φύση των οικείων
αντικειµένων, εκ των των πραγµάτων και τουλάχιστον κατά κανόνα, το
συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του συνολικού εργολαβικού κόστους στις
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συµβάσεις του άρ. 68 Ν. 3863/2010, αλλά και σε κάθε σύµβαση εντάσεως
εργασίας ανειδίκευτου ως επί το πλείστον εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως
εν προκειµένω η ως άνω συνεκτίµηση του διοικητικού-λειτουργικού κόστους,
αναλόγως πάντα των ειδικότερων παραµέτρων και απαιτήσεων της
προκείµενης διαδικασίας, δύναται να λάβει χώρα µε την εφαρµογή ποσοστού
προσαύξησης επί του εργατικού-κοινωνικοασφαλιστικού κόστους. Τούτο δε,
αφού κατά κανόνα πάλι, τα διοικητικά-λειτουργικά έξοδα τείνουν να τελούν σε
σχέση αναλογίας ως προς το κόστος αυτό, υπό την έννοια ότι όσο πιο
διευρυµένο είναι το εν όλω συµβατικό αντικείµενο, τόσο περισσότερο
προσωπικό και ανθρωποώρες απασχόλησης, άρα και εργατικό κόστος
απαιτείται και αντιστοίχως αυξάνονται και τα συνεχόµενα µε την εκτέλεση του
συµβατικού αντικειµένου (το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής αξίας του
οποίου σχετίζεται, για τις συµβάσεις του άρ. 68 Ν. 3863/2010 και τις λοιπές,
όπως η προκείµενη, συµβάσεις εντάσεως εργασίας, µε την απασχόληση του
προσωπικού και το κόστος αυτής) διοικητικά και λειτουργικά έξοδα.
Εξαιρουµένων δε των αναλωσίµων (στα οποία δεν συγκαταλέγονται και τα
κεφαλαιουχικά αγαθά ή τα πάγια που θα χρησιµοποιηθούν στη σύµβαση),
των οποίων το ειδικό κόστος µπορεί ανά περίπτωση να εκτιµηθεί σχετικώς
ευχερώς από την αναθέτουσα (η οποία εξάλλου γνωρίζει ως ένα βαθµό από
την εµπειρία της τις οικείες απαιτήσεις σε αναλώσιµα του συµβατικού
αντικειµένου), ως εύλογο ποσοστό για µια τέτοια προσαύξηση και προς
συνεκτίµηση

κάθε

άλλου,

πλην

αναλωσίµων

διοικητικού-λειτουργικού

κόστους, τίθεται ,σύµφωνα και µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας ειδικώς
όσον αφορά τις συµβάσεις του άρ. 68 Ν. 3863/2010 ως και τις λοιπές
συµβάσεις

εντάσεως

εργασίας,

το

8%

επί

του

εργατικού

και

κοινωνικοασφαλιστικού κόστους, εφόσον η σύµβαση δεν εµπεριέχει κάποιες
ιδιαίτερα ειδικές και πέραν του συνήθους µέτρου, απαιτήσεις (και εποµένως
κόστη) για τεχνικά µέσα, εκπαίδευση, ελέγχους και πιστοποιήσεις και δεν
συνδυάζει το προκείµενο αντικείµενο µε άλλου είδους υπηρεσίες, οι οποίες
δύνανται να απαιτούν πιο σύνθετους, απαιτητικούς ή εξειδικευµένους
τρόπους, µέσα και εξοπλισµούς, ως και εν γένει κόστη εκτέλεσης. Εφόσον δε,
η αναθέτουσα ρητά απαιτεί τη χρήση συγκεκριµένων οχηµάτων, µεταφορικών
ή φορτωτικών µέσων για την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου (το οποίο
έτσι απαιτεί χρήση τέτοιων µέσων πέραν της συνηθισµένης τυχόν µετάβασης
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προσωπικού και µεταφοράς τυπικών αναλωσίµων στον τόπο παροχής της
υπηρεσίας, περίπτωση που εξάλλου θεωρείται αυτονόητη και σπανίως
µνηµονεύεται στα έγγραφα των οικείων συµβάσεων), θα πρέπει να συνεκτιµά
τα τυχόν κόστη καυσίµων και λιπαντικών, αλλά και τυχόν ειδικών
εξαρτηµάτων που εκ φύσεώς τους αναλώνονται µε τακτικό και συνήθη ρυθµό,
µαζί µε τα αναλώσιµα και όχι ως µέρος των λοιπών διοικητικών λειτουργικών
εξόδων. Η δε συντήρηση/επισκευή των παραπάνω µεταφορικών, φορτωτικών
και αυτοκινούµενων µέσων δύναται να συνεκτιµηθεί εντός της ως άνω γενικής
προσαυξήσεως και όχι αυτοτελώς, εφόσον η συντήρηση/επισκευή αυτή δεν
αναµένεται ευλόγως, βάσει της απαιτούµενης χρήσεώς τους, ότι θα είναι
ασυνήθιστα συχνή, εκτεταµένη και δαπανηρή και ότι δεν θα απαιτεί
αντικατάσταση

σχετικώς

δαπανηρών

ειδικών

εξαρτηµάτων

ή

χρήση

δαπανηρών ανταλλακτικών. Το παραπάνω βέβαια, καταρχήν εύλογο,
ποσοστό δύναται να εκτιµάται σε µικρότερα µεγέθη, εφόσον η διακήρυξη και η
φύση της υπηρεσίας δεν προβλέπουν χρήση κάποιου εν γένει τεχνικού
µέσου, παγίου ή κεφαλαιουχικού αγαθού ή λήψη υπηρεσίας εκ τρίτου ώστε να
παρασχεθεί η τελική υπηρεσία ή εφόσον αυτά προσδιορίζονται µε τέτοιο
τρόπο, ώστε να είναι δυνατός ο αυτοτελής υπολογισµός τους (όπως τα
αναλώσιµα) και εποµένως η όποια προσαύξηση για λοιπά διοικητικάλειτουργικά κόστη αφορά αποκλειστικά και ανά περίπτωση τα σηµεία
«τέταρτον», «έκτον» και «έβδοµον» της αµέσως προηγούµενης σκέψης.
Αντίστοιχα, ο ως άνω τρόπος υπολογισµού του διοικητικού-λειτουργικού
κόστους (ως προσαύξηση επί του εργατικού κόστους) δεν παρίσταται δόκιµος
όταν το συµβατικό αντικείµενο είναι τέτοιας φύσης και ειδικότερων
απαιτήσεων, ώστε να εκτιµάται πως το εργατικό κόστος δεν θα αποτελεί το
κατά πολύ µεγαλύτερο, σε σχέση µε κάθε άλλο επιµέρους κόστος, µέρος του
συνολικού εργολαβικού κόστους. Επιπλέον, η αναθέτουσα δεν θα πρέπει να
αφαιρεί από το κατά τα ως άνω συνολικό εργολαβικό κόστος τυχόν
εξοικονοµήσεις που δύνανται να προκύψουν για τον ανάδοχο, λόγω τυχόν
επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, φοροαπαλλαγών και εν γένει επενδυτικών ή
άλλου

είδους

κινήτρων,

εκπτώσεων

τρίτων

προµηθευτών,

κατοχής

τεχνογνωσίας και ειδικής εµπειρίας ή παγίων εκ µέρους του τυχόν αναδόχου
προκύψει, αφού τέτοιες εξοικονοµήσεις συνιστούν περιπτωσιολογικά και
υποκειµενικά στοιχεία, τα οποία ναι µεν ένας προσφέρων δύναται να
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επικαλεστεί για τη δικαιολόγηση του ύψους της οικονοµικής προσφοράς του,
αλλά δεν δύναται να λάβει υπόψη της εκ των προτέρων η αναθέτουσα κατά
την εκ µέρους της αρχική εκτίµηση του προϋπολογισµού της διακήρυξης.
Φυσικά, η αναθέτουσα δύναται, αντίστροφα, να συνυπολογίζει, οιεσδήποτε
εξοικονοµήσεις προκύπτουν µε βέβαιο τρόπο λόγω αντικειµενικών δεδοµένων
που αφορούν την ίδια και το συµβατικό αντικειµένο (όπως συµµετοχή δικού
της προσωπικού στην εποπτεία, διάθεση αναλωσίµων ή συγκεκριµένων
τεχνικών µέσων από την ίδια, χωροθεσία της εγκατάστασης όπου θα
παρασχεθούν οι υπηρεσίες, η οποία τυχόν ευνοεί τη µεταφορά προσωπικού ή
υλικών κλπ). Τα ανωτέρω, σε καµία περίπτωση, δεν σηµαίνουν ότι η
αναθέτουσα δεν έχει, αναλόγως και των ειδικότερων χαρακτηριστικών της
διακήρυξης και του συµβατικού αντικειµένου, τη διακριτική ευχέρεια, να την
υπολογίζει σε µικρότερο ή µεγαλύτερο ύψος. Οµοίως, τα ως άνω αφορούν
αποκλειστικά τον τρόπο κατάρτισης της εκτιµώµενης αξίας εκ µέρους της
αναθέτουσας και ουδόλως δύνανται να δεσµεύουν τον ανά περίπτωση
προσφέροντα για τον υπολογισµό της οικονοµικής προσφοράς του ούτε να
του επιτάσσουν να υπολογίσει τα διοικητικά-λειτουργικά του έξοδα σε
συγκεκριµένο ύψος ή µε συγκεκριµένο ποσοστό ούτε να συνιστούν τεκµήρια ή
(άνευ ετέρου) ενδείξεις ιδιαίτερα χαµηλής προσφοράς εκ µέρους του.
13. Επειδή, περαιτέρω, η αναθέτουσα οφείλει να καταλείψει
επιπλέον περιθώριο επί του κατά τα ως άνω συνολικού εργολαβικού κόστους
(το οποίο συνίσταται ως το άθροισµα εργατικού-κοινωνικοασφαλιστικού
κόστους και διοικητικού-λειτουργικού κόστους, το οποίο µε τη σειρά του και
κατά τα ως άνω συντίθεται από τις αυτοτελώς εκτιµώµενες δαπάνες, όπως
αυτές

περί

αναλωσίµων,

και

τις

συνεκτιµώµενες

δια

εφαρµογής

προσαυξήσεως επί του εργατικού κόστους), για συνυπολογσµό ευλόγου
εργολαβικού κέρδους (χωρίς τούτο, αντιστοίχως και µε τα περί διοικητικών
εξόδων, να σηµαίνει ότι οι προσφέροντες θα δεσµεύονται να συνυπολογίσουν
συγκεκριµένο ποσό ή ποσοστό ως εργολαβικό κέρδος, στις οικονοµικές
προσφορές τους). Ως εύλογη βάση για τη διαµόρφωση αυτού του περιθωρίου
κέρδους τίθεται, σύµφωνα και µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας ειδικώς όσον
αφορά τις συµβάσεις του άρ. 68 Ν. 3863/2010 και τις λοιπές συµβάσεις
εντάσεως εργασίας όπως εν προκειµένω, το ποσοστό 3% επί του συνολικού
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κατά τα ως άνω, εκτιµώµενου εργολαβικού κόστους, καθώς είναι αρκετά
χαµηλό ώστε να µην αυξάνεται δυσανάλογα ο προϋπολογισµός της
σύµβασης, όχι όµως και τόσο µικρό, ώστε να µην καταλείπει περιθώρια
υγιούς ανταγωνισµού, να αποθαρρύνει την προσέλκυση προσφορών ή να
ενθαρρύνει, αντίστροφα, την καταστρατήγηση του άρ. 18 Ν. 4412/2016 (ανά
περίπτωση και όχι πάντως, εν προκειµένω, και των διατάξεων του άρ. 68 Ν.
3863/2010), ως και αυτών περί των εργοδοτικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων των αναδόχων. Εξάλλου, το ζήτηµα ότι οι προσφέροντες
δύνανται να δικαιολογήσουν κάποιο τυχόν ιδιαίτερα χαµηλό εργολαβικό
κέρδος, αναλόγως των ειδικότερων υποκειµενικών περιστάσεων που τους
αφορούν, δεν σηµαίνει ότι οι αναθέτουσες θα πρέπει εξαρχής να µην
λαµβάνουν υπόψη ένα περιθώριο για κέρδος, κατάσταση, η οποία εξάλλου µε
τη σειρά της θα καταλήξει σε πολύ µικρά ποσοστά εκπτώσεων, αλλά και κατά
τη συνήθως αναµενόµενη πορεία των πραγµάτων σε εκ µέρους των
προσφερόντων (οι οποίοι αναγκαίως θα προσαρµόσουν την προσφορά τους
στον προϋπολογισµό της διακήρυξης) υπολογισµό µη ρεαλιστικά χαµηλού,
ασήµαντου ή και µηδενικού κέρδους, µε µετέπειτα υποχρεώσεις εκ µέρους
τους δικαιολόγησης τούτου και κάθε, περαιτέρω και κατ’ αποτέλεσµα,
επιπλοκής που δύναται να προκύψει, εις βάρος µεταξύ άλλων και της
αναθέτουσας. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα δύναται να συνεκτιµήσει την
παράµετρο του εργολαβικού κέρδους, στα πλαίσια και της εκ µέρους της
καταρχήν ελεύθερης, πλην ελεγχόµενης ως προς την τυχόν εσφαλµένη και
καθ’ υπέρβαση των άκρων ορίων της, άσκησή της οικείας διακριτικής της
ευχέρειας για κατάρτιση της εκτιµώµενης αξίας της διακήρυξης, µε βάση
όποια τυχόν ειδικώς συντρέχουσα παράµετρο (ως προς τον τοπικό
ανταγωνισµό, τον τόπο, χρόνο και συνθήκες εκτέλεσης της σύµβασης, τα
τυχόν ζητούµενα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τις επιµέρους πτυχές του
συµβατικού αντικειµένου, τη δική της πρότερη εµπειρία ως προς την εκτέλεση
των οικείων συµβάσεων, τις τυχόν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές και εν γένει
όρους που η ίδια θέτει κλπ) που δύναται να επηρεάσει, κατ’ αντιστοιχία µε το
διοικητικό-λειτουργικό κόστος, και το περιθώριο εργολαβικού κέρδους, πάντα
όµως στο πλαίσιο του συγκερασµού της δηµοσιονοµικής αρχής της
οικονοµικότητας µε την τόνωση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού ως και
την προστασία των εννόµων αγαθών του άρ. 18 Ν. 4412/2016 ως και την
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ανάγκη όχι απλώς προσχηµατικής και δηλούµενης, αλλά και πραγµατικής
κάλυψης του εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού κόστους, την παροχή
δυνατότητας ειλικρινούς εκπλήρωσης των εργοδοτικών υποχρεώσεων και εν
τέλει

την

αποτελεσµατική

προστασία

των

εργαζοµένων

που

θα

απασχοληθούν στο επίµαχο συµβατικό αντικείµενο.
14. Επειδή, κατά το Παράρτηµα Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Διακήρυξης προβλέπεται ότι ο
ανάδοχος για την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου θα απασχολεί αριθµό
εργαζοµένων δεκαέξι (16) τραπεζοκόµους (επτά 8ωρης απασχόλησης και
εννιά 4ωρης απασχόλησης), δύο (2) µαγείρους

6ωρης απασχόλησης

και δύο (2) βοηθητικό προσωπικό µαγείρων 6ωρης απασχόλησης, για έξι
(6 µήνες) και επιπλέον ότι “Το εξωτερικό συνεργείο εστίασης θα πρέπει να
πληρεί τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις: Τα άτοµα τα οποία θα το
στελεχώσουν θα πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να είναι
απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ώστε να γνωρίζουν πολύ καλά την
Ελληνική γλώσσα ( γραφή και ανάγνωση) για την όσο το δυνατόν καλύτερη
επικοινωνία µε τους ασθενείς αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό. Θα πρέπει να
παρέχει υποχρεωτικά πιστοποιητικό υγείας για όλο το προσωπικό του,
προκειµένου να διασφαλίζεται η υγεία των υπολοίπων εργαζοµένων και
ασθενών αλλά και η ποιότητα των παραγόµενων γευµάτων. Θα πρέπει να
τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον ασφαλή χειρισµό των
Τροφίµων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα Υγειονοµική νοµοθεσία
(τήρηση βασικών αρχών του H.A.C.C.P και οδηγιών Ορθής Πρακτικής για
τους χώρους Μαζικής Εστίασης του ΕΦΕΤ). Θα πρέπει να τηρεί το
πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού του . Θα πρέπει να παρέχει στο
προσωπικό του την ενδεδειγµένη στολή εργασίας (ένδυµα, υπόδηµα,
καπελάκι). Θα πρέπει να επιβαρύνεται µε την αντικατάσταση για κάθε βλάβη
που θα υποστεί ο εξοπλισµός, η οποία θα προκληθεί από το προσωπικό του
και δεν είναι εφικτό να επισκευαστεί από το εξειδικευµένο προσωπικό του
Νοσοκοµείου. Θα πρέπει να ορίσει επόπτη του (ο οποίος δεν θα
συµπεριλαµβάνεται στα άτοµα που ζητούνται από το Νοσοκοµείο εκτός εάν
εργάζεται και ο ίδιος) ο οποίος θα συνεργάζεται µε το Τµήµα Διατροφής του
Νοσοκοµείου και τα αντίστοιχα τµήµατα διανοµής φαγητού, για την τήρηση του
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προγράµµατος εργασίας και την εκτέλεση του συνόλου των εντολών και
οδηγιών των σχετικών µε τη σίτιση των ασθενών…. Η εκπαίδευση αφορά στο
σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στον τοµέα της σίτισης των
ασθενών και στόχο έχει να καταστήσει τα άτοµα αυτά ικανά ώστε να
χειρίζονται µε ασφάλεια τα τρόφιµα, την καθαριότητα και υγιεινή των σκευών
και χώρων καθώς και τις οδηγίες διατροφής των ασθενών.Η υλοποίηση της
εκπαίδευσης θα πρέπει να πραγµατοποιείται πριν από την έναρξη της
συνεργασίας του Νοσοκοµείου µε τον ανάδοχο και να αποδεικνύεται µε
σχετική βεβαίωση. Αντίγραφό αυτής θα υπάρχει στο αρχείο προσωπικού (που
θα τηρείται στο Τµήµα Διατροφής) µαζί µε τα βιβλιάρια υγείας των
εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο, ώστε να είναι διαθέσιµα στην επιτροπή
ελέγχων του ΕΦΕΤ. Η εκπαίδευση των εργαζοµένων θα πρέπει να
πραγµατοποιείται σε πιστοποιηµένο φορέα και να βασίζεται στο Πρόγραµµα
Εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ «Βασικές Αρχές για την υγιεινή και ασφάλεια των
Τροφίµων». Υπεύθυνος εκπαίδευσης είναι ο ανάδοχος. Η εκπαίδευση του
προσωπικού θα συνεχίζεται και εντός του Νοσοκοµείου, τόσο βάσει οδηγιών
προφορικών αλλά και γραπτών όσο και βάσει προγράµµατος το οποίο θα
καταρτίζεται από το Τµήµα Διατροφής σε συνεργασία µε την Επιτροπή
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων…. Όλα τα άτοµα θα απασχολούνται καθηµερινά
επί 7 ηµέρες/εβδοµάδα, δηλαδή 116 ώρες/ηµέρα (812 ώρες/εβδοµάδα).”.
Κατά τη δε σελ. 7 της Διακήρυξης “Η προσφορά θα δοθεί για χρονικό
διάστηµα έξι (6) µηνών, αρχής γενοµένης από τις 1-2-2018.”
15. Επειδή, κατά τα παραπάνω, το προσωπικό του αναδόχου θα
παρέχει και για τους έξι µήνες της διάρκειας της σύµβασης εργασία καθ’ όλες
τις ηµέρες αυτής, ανεξαρτήτως αν αυτές είναι αργίες ή Κυριακές και το σύνολο
των ωρών εργασίας τους ανά ηµέρα θα ανέρχεται σταθερά και χωρίς
µεταβολή αναλόγως τυχόν της ηµέρας, σε 116 ώρες, οι οποίες καθηµερινά θα
κατανέµονται σε 20 αυτοτελείς θέσεις εργασίας. Οι εργαζόµενοι θα είναι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται προϋπηρεσία
τους. Δεν τίθεται περιορισµός στον συνολικό αριθµό αυτοτελών εργαζόµενων
που ο ανάδοχος θα απασχολήσει και έτσι είναι δυνατόν να κατανέµει τις
παραπάνω ώρες, ανεξαρτήτως ηµέρας, εβδοµάδας ή µήνα εκ περιτροπής σε
περισσότερα

των

20

ατόµων,

και
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απασχολουµένων (υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δηλωθούν σχετικά,
εκπαιδευθούν και ο ανάδοχος προσκοµίσει κάθε κατά τη σύµβαση και τη
διακήρυξη αναγκαίο έγγραφο), καθ’ οιονδήποτε τρόπο αυτός επιθυµεί.
Ουδόλως δε, προκύπτει ότι για την παροχή εργασίας του αντικειµένου που
αφορά η σύµβαση, οι εργαζόµενοι πρέπει υποχρεωτικά να απασχολούνται µε
το σύστηµα του ηµεροµισθίου, εποµένως είναι επιτρεπτό να απασχολούνται
είτε µε ηµεροµίσθιο είτε µε µηνιαίο µισθό. Το δε πραγµατικό γεγονός του αν,
δεδοµένων των υπηρεσιών που θα παρέχουν, θα είναι εργατοτεχνίτες, ήτοι
παρέχοντες κυρίως χειρωνακτική και σωµατική εργασία ή υπάλληλοι, είτε
παρέχοντες κυρίως πνευµατική εργασία, σχετίζεται µε την τυχόν εφαρµογή
υπέρ των εργαζοµένων ανά περίπτωση ευνοϊκών διατάξεων και ουδόλως
συνέχεται µε τον τρόπο αµοιβής τους και ούτως τον υπολογισµό του
εργατικού κόστους. Εξάλλου, εν προκειµένω προκύπτει ότι υφίσταται βέβαια
διάρκεια του συµβατικού αντικειµένου ως και φύση αυτού, οι εργαζόµενοι θα
πρέπει να απασχοληθούν µε κάποια σταθερότητα, δεδοµένου ότι θα πρέπει
να εκπαιδεύονται και να πιστοποιούνται ως προς την υγεία τους, θα παρέχουν
δε συγκεκριµένη εργασία που απαιτεί τήρηση συγκεκριµένων υποχρεώσεων,
προδιαγραφών ως και κανόνων υγιεινής και ασφαλείας και εποµένως δεν
παρίσταται το συµβατικό αντικείµενο ως δυνάµενο να καλυφθεί, επιτυχώς, µε
όλως ευκαιριακή εργασία. Εποµένως, το σύστηµα αµοιβής µε ηµεροµίσθιο
δεν παρίσται ως πιο δοκιµό για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας.
Συνεπώς, η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, ασχέτως δε του πως εν τέλει ο
ανά περίπτωση προσφέρων επιλέξει να υπολογίσει το εργατικό κόστος στην
προσφορά του και µε ποιο σύστηµα θα αµείβει το προσωπικό του κατά την
εκτέλεση της σύµβασης, στοιχεία αδιάφορα επί του παρόντος, πρέπει να
καταρτισθεί µε βάση εργατικό κόστος υπολογιζόµενο µε το σύστηµα του
µηνιαίου µισθού.
16. Επειδή, ο οικείος υπολογισµός του εργατικού κόστους εκ του
προσφεύγοντος, έλαβε χώρα µε παραδοχή ότι όλοι οι απασχολούµενοι
ανεξαιρέτως

από

τον

ανάδοχο

θα

είναι

κάτω

των

25

ετών

και

νεοπροσλαµβανόµενοι χωρίς πρότερη προϋπηρεσία σε κανένα εργοδότη.
Ενώ η παραδοχή αυτή, δεν αντίκειται σε κάποιον όρο της διακήρυξης, παρ’
όλα αυτά δεν µπορεί να συγκροτήσει την αποκλειστική βάση για την εκτίµηση
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του εργατικού κόστους, δεδοµένου ότι κατά πάσα πιθανότητα ο ανάδοχος θα
απασχολήσει και εργαζόµενους άνω των 25 ετών και µε µεγαλύτερη
προϋπηρεσία. Άλλως, αν η αναθέτουσα κατάρτιζε την εκτιµώµενη αξία µε
βάση αποκλειστικά τις παραπάνω παραδοχές του ως άνω υπολογισµού,
ασχέτως του ότι η ίδια η διακήρυξη δεν απαιτεί υποχρεωτικά προϋπηρεσία
του προσωπικού (οπότε το εργατικό κόστος θα έπρεπε εξαρχής να
υπολογιστεί µε βάση την οικεία προκύπτουσα, για να υφίσταται η
προϋπηρεσία, ηλικία και χρόνος πρότερης εργασίας) είτε θα υποχρέωνε τον
ανάδοχο να προβεί σε αθέµιτες διακρίσεις εις βάρος µερίδας του προσωπικού
του ή ακόµη και υποψηφίων προς πρόσληψη και ούτως η αναθέτουσα, δια
του προϋπολογισµού της θα επέβαλε εµµέσως πλην σαφώς δυσµενείς
εργασιακές διακρίσεις εις βάρος εργαζοµένων µε κριτήριο την ηλικία ή τη
µεγαλύτερη τυχόν εµπειρία τους, είτε θα απέκλειε αναδόχους, λόγω της
οικονοµικής προσφοράς τους, οι οποίοι απασχολούν ή επιθυµούν να
απασχολήσουν µεγαλύτερης ηλικίας και εµπειρίας προσωπικό είτε θα άφηνε
περιθώρια καταστρατήγησης του αληθινού εργατικού κόστους. Σηµειωτέον δε,
ότι η προϋπηρεσία τόσο στον ίδιο εργοδότη όσο και γενικά, ανά περίπτωση
µεταβάλλει τόσο τον κατώτατο µισθό, όσο και τις ηµέρες αδείας, και κατ’
αποτέλεσµα τις αποδοχές και το επίδοµα αδείας, οδηγώντας µε παραπάνω
του ενός τρόπους σε αύξηση του συνολικού εργατικού κόστους. Ο δε, κατά
την ισχύουσα ΕΓΣΣΕ, κατώτατος νόµιµος µισθός για εργαζόµενο άνω των 25
ετών ανέρχεται σε 586,08 ευρώ, ήτοι είναι 14,7% µεγαλύτερος από τον µισθό
του

εργαζόµενου

κάτω

των

25

ετών

(510,95).

Περαιτέρω,

ανά

συµπληρούµενη 3ετία γενικής προϋπηρεσίας (και για εργαζόµενους άνω των
25 ετών έως και την υπέρβαση των 9 ετών, ήτοι υφίστανται 4 τριετίες, 0-3 έτη,
3-6 έτη, 6-9 έτη και 9+ έτη), ο βασικός µισθός αυξάνεται κατά ποσό που
αντιστοιχεί σε 10% επί του βασικού µισθού του µισθωτού άνευ προϋπηρεσίας
και συγκεκριµένα κατά 51,09 ευρώ για εργαζόµενο κάτω των 25 ετών µε
προϋπηρεσία 3-6 ετών (562,04 ευρώ βασικός µισθός), κατά 58,61 ευρώ για
εργαζόµενο άνω των 25 ετών µε προϋπηρεσία 3-6 ετών (644,69 ευρώ
βασικός µισθός) και περαιτέρω (περαιτέρω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας για
εργαζόµενους κάτω των 25 ετών δεν νοούνται λόγω ηλικιακού περιορισµού)
για εργαζόµενους άνω των 25 ετών µε 6-9 έτη προϋπηρεσίας κατά 117,22
ευρώ (703,30 ευρώ βασικός µισθός) και µε πλέον των 9 έτη προϋπηρεσίας
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κατά 175,83 ευρώ (761,90 ευρώ βασικός µισθός). Είναι δε προφανές, ότι η
αύξηση του βασικού µηνιαίου µισθού συµπαρασύρει συµµέτρως προς τα άνω
το σύνολο του εργατικού κόστους, το οποίο ανά κάθε επιµέρους κονδύλι του
υπολογίζεται βάσει του βασικού µισθού. Με βάση απλώς και µόνο την
παραδοχή ότι οι εργαζόµενοι παραµένουν νεοπροσλαµβανόµενοι πλην όµως
άνω των 25 ετών και εποµένως ο κατώτατος µισθός είναι 586,08 ευρώ, ήτοι
14,7% µεγαλύτερος αυτού των κάτω των 25 ετών, το ως άνω υπολογισθέν
συνολικό εργατικό κόστος διαµορφώνεται σε (109.545,51 Χ 1,147=)
125.648,70 ευρώ. Οι δε αναθέτουσες, εφόσον δεν υφίστανται ειδικές
απαιτήσεις προϋπηρεσίας στη διακήρυξη, θα πρέπει να εκτιµούν το εργατικό
κόστος του τυχόν αναδόχου µε βάση το µισθό των άνω των 25 ετών
µισθωτών, ήτοι 586,08 ευρώ, καθώς τούτο το ποσό συνιστά µια ελάχιστη
συνισταµένη των επιµέρους ποικίλων βασικών µισθών περισσότερων
κατηγοριών εργαζοµένων, σύµφωνα και µε τα ως άνω ποσά (καθώς
αντιστοιχεί σχεδόν ακριβώς στον µέσο όρο του βασικού µισθού µίγµατος
εργαζοµένων αποτελούµενου κατά 40% από εργαζόµενους κάτω των 25 ετών
µε προϋπηρεσία 0-3 ετών, 10% από εργαζόµενους κάτω των 25 ετών µε
προϋπηρεσία 3-6 ετών, 15% από εργαζόµενους άνω των 25 ετών µε
προϋπηρεσία 0-3 ετών, 20% από εργαζόµενους άνω των 25 ετών µε
προϋπηρεσία 3-6 ετών, 10% από εργαζόµενους άνω των 25 ετών µε
προϋπηρεσία 6-9 ετών και 5% από εργαζόµενους άνω των 25 ετών µε
προϋπηρεσία πλέον των 9 ετών, ο οποίος µέσος όρος ανέρχεται σε 585,86
ευρώ, δηλαδή ποσό µόλις 0,24 ευρώ ή 0,037% κάτω του βασικού µισθού άνω
των 25 ετών). Η ως άνω διαστρωµατωµένη σύνθεση προσωπικού παρίσταται
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ως µια καταρχήν ελάχιστη αποδεκτή
εύλογη απεικόνιση µιας συνήθους σύνθεσης οµάδας εργασίας σε συµβάσεις
του άρ. 68 Ν. 3863/2010 ως και τις λοιπές, όπως εν προκειµένω, συµβάσεις
εντάσεως εργασίας, όπου ναι µεν ένα σηµαντικό ποσοστό εργαζόµενων είναι
ως επί το πλείστον κάτω των 25 ετών και σχετικώς άπειροι, όµως ένα εξίσου
σηµαντικό ποσοστό είναι µεγαλύτερης ηλικίας και ένα αναλογικά µικρότερο,
αλλά µη αµελητέο, ποσοστό των τελευταίων έχει εργαστεί, εν γένει, επί αρκετά
έτη εντός του βίου του. Η δε παραδοχή ότι οι εργαζόµενοι κατανέµενονται εξ
ηµισείας σε κάτω και άνω των 25 ετών, όπως και ότι µεταξύ αυτών που είναι
κάτω των 25 ετών πλειοψηφούν σηµαντικά οι µη έχοντες προϋπηρεσία άνω
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των 3 ετών, όπως και η ακολούθηση εκ µέρους της συνολικής προϋπηρεσίας
των εργαζόµενων άνω των 25 ετών κανονικής κατανοµής µεταξύ 0-9 ετών, οι
οποίες λαµβάνονται υπόψη για τα παραπάνω, είναι εύλογες και κατά τα
διδάγµατα της κοινής πείρας, επαρκείς και κατάλληλες για την καταρχήν
εκτίµηση από την αναθέτουσα ενός βασικού εργατικού κόστους που θα
συνδιαµορφώσει την τελική εκτιµώµενη αξία, επί της οποίας εν τέλει θα
διαγωνιστούν οι προσφέροντες, εφόσον ακολουθηθεί το σύνηθες για τέτοιες
συµβάσεις κριτήριο ανάθεσης της συµφερότερης οικονοµικά προσφοράς
βάσει αποκλειστικά τιµής.
17. Επειδή, ο κατώτατος νόµιµος µισθός για µισθωτούς άνω των
25 ετών µε προϋπηρεσία 0-3 ετών σύµφωνα µε την ισχύουσα ΕΓΣΣΕ, και
σύµφωνα µε το άρ. 8 παρ. 2 και άρ. 3 παρ. 2 Ν. 1876/1990, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ανέρχεται σε 586,08 ευρώ και αντιστοιχεί σε 40
ώρες

εβδοµαδιαίας

εργασίας,

ασχέτως

αν

εφαρµοστεί

πενθήµερη

απασχόληση µε οκτάωρο ωράριο ή εξαήµερη απασχόληση µε οκτάωρη κατ’
ανώτατο όριο ηµερήσια απασχόληση και περαιτέρω του ως άνω ορίου,
ασχέτως του ειδικότερου τρόπου µε τον οποίο η εργασία θα κατανεµηθεί
εντός της εβδοµάδας. Η δε αναγωγή του µηνιαίου µισθού σε ηµεροµίσθιο
λαµβάνει χώρα µε βάση 25 θεωρούµενα ηµεροµίσθια ανά µήνα και σε
ωροµίσθιο µε βάση 40 θεωρούµενες ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα και 6
θεωρούµενες ηµέρες εργασίας ανά εβδοµάδα, ασχέτως του συστήµατος
πενθήµερης ή εξαήµερης εργασίας. Συνεπώς, το ωροµίσθιο αντιστοιχεί σε
(6/40 Χ 1/25=) 6/1000 ή 0,006 του µηνιαίου µισθού και στον ως άνω βασικό
µισθό σε (586,08Χ0,006=) 3,52 ευρώ, ενώ το αντιστοιχούν ηµεροµίσθιο
ανέρχεται σε (586,08/25=) 23,44 ευρώ (βλ. και Εγκύκλιο Υπ. Εργασίας
36311/840/5-11-2013 για τους ακριβώς ίδιους υπολογισµούς για την εκ
περιτροπής απασχόλησης). Για τους σκοπούς του υπολογισµού εύρεσης του
εκτιµώµενου ελάχιστου εργατικού κόστους, λαµβάνει χώρα η παραδοχή, υπέρ
της αναθέτουσας και προς τον σκοπό του περιορισµού του οικείου κόστους
για αυτήνµ ότι ο εργοδότης-ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις
υποχρεώσείς του µε τη βέλτιστη δυνατή και πλέον αποδοτική όσον αφορά τη
µείωση του συνολικού του κόστους, κατανοµή των ωρών απασχόλησης
(δηλαδή

την

κατανοµή

εκείνη

που
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υποχρεώσεών του, κατά µέγιστο βαθµό το οικείο κόστος του) µεταξύ
περισσοτέρων, και δη περισσοτέρων των θέσεων εργασίας της οικείας
σύµβασης µε την αναθέτουσα, µισθωτών (αποκλείοντας εξάλλου και κάθε
υπερωρία), τους οποίους δύναται να χρησιµοποιεί στην ίδια θέση εργασίας µε
τρόπο τέτοιο, ώστε ούτε να µένουν αδιάθετες ώρες εργασίας ούτε να εργαστεί
κάποιος πέραν του 40ώρου εντός της ίδιας εβδοµάδας. Ο βέλτιστος αυτός
τρόπος και άρα ο τρόπος που κατά µέγιστο µειώνει το εργατικό κόστος
συνίσταται στην απλή διαίρεση των εβδοµαδιαίων ωρών απασχόλησης δια
των 40 ωρών, καθώς αυτός είναι ο τρόπος που συγχρόνως εξασφαλίζει
πλήρη απόδοση των αντιστοιχουσών στο συµβατικό αντικείµενο ωρών
εργασίας, µε τη µη υπέρβαση των 40 ωρών εβδοµαδιαίως, που αντιστοιχούν
στον µηνιαίο µισθό, άνευ υπερωριών.
18. Επειδή (βλ. και Σηµείωση µε Παραδείγµατα Υπολογισµού, ΣΣΝ
1999, σελ. 280-282 και Γ. Λεβέντης, ΔΕΝ 1993, σελ. 1281, Α. Καρδαράς, ΕΕΔ
1994, σελ. 68 ως και εκεί νοµολογία), για τον υπολογισµό του ποσού των
Δώρων, σύµφωνα και µε την ΥΑ 19040/1981 λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος
αµοιβής των µισθωτών δηλαδή αν αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή µε µισθό. Η
χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την
1η Μαΐου µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόµενοι που
η σχέση εργασίας τους µε τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη
χρονική περίοδο που αναφέραµε δηλαδή από 1ης Μαΐου µέχρι 31ης
Δεκεµβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο µε ένα
(1) µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε µισθό και µε 25 ηµεροµίσθια για
τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. Όσοι όµως από τους παραπάνω
µισθωτούς, που η σχέση τους µε τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το
χρονικό διάστηµα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τµήµα του
δώρου ανάλογο µε τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε αυτή
τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως 2/25 του µηνιαίου
µισθού ή 2 ηµεροµίσθια (αναλόγως συστήµατος αµοιβής) Οι δε µισθωτοί που
εργάστηκαν χρονικό διάστηµα µικρότερο των 19ηµέρων δικαιούνται ανάλογο
κλάσµα του δώρου. Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε
χωρίς διακοπή όλο το διάστηµα από την 1η Μαίου έως την 31η Δεκεµβρίου,
στο διάστηµα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ηµέρες που οι εργαζόµενοι
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απουσιάζουν νόµιµα από την εργασία τους (πχ µε ετήσια άδεια, µε άδεια
µητρότητας, µε σπουδαστική άδεια). Ειδικά ως προς την απουσία των
εργαζοµένων λόγω ασθένειας, στο διάστηµα υπολογισµού του δώρου
Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήµερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος
απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδοµα ασθενείας,, ενώ
αφαιρούνται τα διαστήµατα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα
επίδοµα ασθενείας. Βάση για τον υπολογισµό του δώρου αποτελούν οι
αποδοχές που πραγµατικά καταβάλλονται στους µισθωτούς κατά την 10η
Δεκεµβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις
παραπάνω ηµεροµηνίες τo δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται µε βάση τις
αποδοχές που καταβάλλονταν την ηµέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Ως
καταβαλλόµενος µισθός ή ηµεροµίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών
αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαµβάνονται ο µισθός ή
το ηµεροµίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος,
όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν
αντάλλαγµα της παρεχόµενης από τον µισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε µήνα,
ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. Στην
έννοια των τακτικών αποδοχών, σύµφωνα µε παγία νοµολογία των
δικαστηρίων εντάσσεται και το επίδοµα αδείας. Για τον υπολογισµό στο δώρο
της αναλογίας του επιδόµατος αδείας πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό
του δώρου που δικαιούται ο µισθωτός επί τον συντελεστή 0,04167.
Περαιτέρω, όλοι οι µισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου δικαιούνται να
λάβουν από τον εργοδότη τους «Δώρο Πάσχα». Για τον υπολογισµό του
ποσού του Δώρου Πάσχα λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος αµοιβής των
µισθωτών, δηλαδή αν αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή µε µισθό. Η χρονική
περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου µέχρι 30
Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα δικαιούται να λάβει µισό µηνιαίο µισθό αν
αµείβεται µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια αν αµείβεται µε ηµεροµίσθιο. Σε
περίπτωση όµως που η σχέση εργασίας κάποιου µισθωτού µε τον εργοδότη
του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα
δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής.
Προκειµένου για αµειβόµενο µε µισθό, ποσό ίσο µε 1/15 του µισού µηνιαίου
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µισθού ή ένα ηµεροµίσθιο για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, για κάθε 8
(οκτώ) ηµερολογιακές ηµέρες, διάρκειας σχέσης εργασίας. Σε περίπτωση που
η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ηµέρες δικαιούται ανάλογο
κλάσµα για Δώρο Πάσχα. Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη,
ενώ ο εργοδότης µπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την
παραπάνω ηµεροµηνία. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ
του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Δώρο Πάσχα σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά µόνο σε
χρήµα. Λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του Δώρου Πάσχα ο χρόνος
υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και µετά τον
τοκετό, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εργαζόµενος σπουδαστής έλαβε
σπουδαστική άδεια προκειµένου να συµµετάσχει σε εξετάσεις, ο χρόνος
άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωµάτευση από ασφαλιστικό
οργανισµό. Αν ο µισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα θα
αφαιρεθούν µόνο οι ηµέρες που έλαβε επίδοµα ασθενείας από τον
ασφαλιστικό φορέα. Δεν υπολογίζονται οι µέρες κατά τις οποίες ο µισθωτός
απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς
αποδοχές. Βάση του υπολογισµού του Δώρου Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές
που πραγµατικά καταβάλλονται στους µισθωτούς και γενικότερα οι τακτικές
αποδοχές, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νοµίµων. Σε περίπτωση
που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ηµεροµηνία το
Δώρο Πάσχα υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την
ηµέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών
περιλαµβάνονται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή
(είτε σε χρήµα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόµιµη υπερωρία, επίδοµα
αδείας, επίδοµα ισολογισµού, επιδόµατα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον
καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγµα της παρεχόµενης από τον
µισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε µήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε
ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται
και το επίδοµα αδείας. Συνεπώς ο µισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα
προσαυξηµένο µε τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04167.
19. Επειδή, εν προκειµένω, η εξάµηνος διάρκεια του συµβατικού
αντικειµένου αναµένεται καταρχήν τουλάχιστον και για τους σκοπούς της
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κατάρτισης της εκτιµώµενης αξίας του, να εκκινήσει την 1-2-2018 και συνεπώς
να διαρκέσει έως και την 31-7-2017. Συνεπώς, όσον αφορά το Δώρο
Χριστουγέννων διαρθρώνεται σε 92 ηµερολογιακές ηµέρες από 1-5-2017 έως
και τη λήξη της απασχόλησης (31-7-2017), οι οποίες µε τη σειρά τους
διαιρούµενες δια των 19 ηµερών, προκύπτουν 4,8421 διαστήµατα 19 ηµερών,
για κάθε ένα εκ των οποίων αντιστοιχούν 2/25 δώρου Χριστουγέννων και
εποµένως στην εξεταζόµενη περίπτωση αντιστοιχεί ως συνολικό δώρο
Χριστουγέννων για την προκείµενη απασχόληση το ποσό των (4,8421 Χ 2/25
Χ 586,08=) 227,03 ευρώ (κατά στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο). Με την προσαύξηση 4,167% επιδόµατος αδείας, η οποία ανέρχεται
σε

(197,93

Χ

4,167%=)

9,46

ευρώ,

προκύπτει

ως

τελικό

Δώρο

Χριστουγέννων το ποσό των 236,49 ευρώ. Όσον δε αφορά το Δώρο Πάσχα,
για το διάστηµα από 1-2-2018, το οποίο και λαµβάνεται υπόψη ως το σηµείο
έναρξης της προκείµενης σύµβασης, άρα και του εξεταζόµενου υποδείγµατος
απασχόλησης, έως και 30-4-2018, προκύπτουν 89 ηµερολογιακές ηµέρες και
εποµένως, το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθµού αυτού δια των 8
ηµερολογιακών ηµερών εργασίας, ανέρχεται σε (89/8=) 11,125, το οποίο
πολλαπλασιαζόµενο µε την αντιστοιχία του 1/15 του µισού µισθού, καταλήγει
σε γινόµενο 0,74167, το οποίο µε τη σειρά του πολλαπλασιαζόµενο επί του
ηµίσεος του µισθού (1/2 Χ 586,08= 293,04) καταλήγει σε γινόµενο 217,34
ευρώ (κατά στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο), το οποίο
προσαυξανόµενο κατά 4,167% ως αναλογία επιδόµατος αδείας, ήτοι κατά
ποσό (217,34 Χ 4,167%=) 9,06 ευρώ καταλήγει σε άθροισµα και τελικό ποσό
Δώρου Πάσχα (217,34 + 9,06=) 226,40 ευρώ.
20. Επειδή, µε βάση ότι για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας
λαµβάνεται υπόψη πως οι εργαζόµενοι προσλαµβάνονται για πρώτη φορά
στον εργοδότη, αλλά και στον εν γένει εργασιακό τους βίο, µε την έναρξη της
προκείµενης σύµβασης, ήτοι την 1-2-1018 και µε εξαήµερο σύστηµα εργασίας
και θα απασχοληθούν στην επιχείρηση έως και την 31-7-2018, όταν και θα
λήξει η ισόχρονος µε τη διάρκεια του συµβατικού αντικειµένου εργασιακή τους
σύµβαση µε τον ανάδοχο προκύπτει ότι δικαιούνται 2 ηµέρες άδεια για κάθε
µήνα απασχόλησης, ήτοι (24/12= 2, 6Χ2=) 12 ηµέρες άδειας, για τις οποίες θα
αµειφθούν κανονικά και εποµένως, θα λάβουν και αντίστοιχο, ίσο µε τις
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αποδοχές αδείας, επίδοµα αδείας, ήτοι 12 ηµερών απασχόλησης, το οποίο
δεν υπερβαίνει ούτως ή άλλως το ήµισυ του µηνιαίου µισθού τους (αφού ο
µηνιαίος µισθός αντιστοιχεί σε 25 ηµέρες και άρα το ήµισυ αυτού στις 12,5).
Σηµειώνεται δε, ότι όσον αφορά τις αποδοχές και εποµένως το επίδοµα
αδείας είναι αδιάφορο αν ο εργαζόµενος απασχολείται µε πενθήµερη ή
εξαήµερη απασχόληση (που σχετίζεται µόνο µε τις ηµέρες αδείας που
δικαιούται ο εργαζόµενος), αφού οι συνολικές αποδοχές αδείας παραµένουν
ίδιες και στις δύο περιπτώσεις (µε τις ανά ηµέρα αποδοχές αδείας στο
πενθήµερο σύστηµα να πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή 1,2). Εποµένως, ο
εργοδότης οφείλει αποδοχές (12+12=) 24 ηµερών ως αποδοχές και επίδοµα
αδείας. Τονίζεται δε, ότι εν προκειµένω και δεδοµένου ότι δεν θα απασχολήσει
κατά το εξεταζόµενο υπόδειγµα τον µισθωτό για όλη τη διάρκεια του έτους,
αλλά η σχέση εργασίας θα λυθεί εντός του 2018, δεν υποχρεούται να του
παράσχει την άδεια, αλλά κατά τη λύση εργασίας οφείλει να του παράσχει εις
χρήµα κάθε ποσό που ο εργαζούµενος θα δικαιούτο αν σε εκείνο το σηµείο
ζητούσε τη χορήγηση της άδειας. Εποµένως, για την καταρχήν εκτίµηση του
εργατικού κόστους, η αναθέτουσα δεν οφείλει να λάβει υπόψη της την τυχόν
πραγµατική λήψη αδείας εκ µέρους των απασχολούµενων µισθωτών (όπως
θα υποχρεούτο, αν πρόκειτο για σύµβαση µε διάρκεια έως τη λήξη του
ηµερολογιακού έτους) ούτε κατ’ αποτέλεσµα το τυχόν κόστος αναπλήρωσης
των µισθωτών κατά τις ηµέρες αδείας τους ούτε να αφαιρέσει από τον χρόνο
απασχόλησής τους τις αντιστοιχούσες ανά µήνα άδειές τους. Τα 24
οφειλόµενα κατά τα ως άνω ηµεροµίσθια αντιστοιχούν σε (24 Χ 23,44=)
562,56 ευρώ ανά µισθωτό. Άρα, το συνολικό κόστος απασχόλησης ανά
µισθωτό στην προκείµενη περίπτωση ανέρχεται στο άθροισµα των 6 µηνιαίων
µισθών, του αντιστοιχούντων Δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα και των
αντιστοιχουσών αποδοχών αδείας και επιδόµατος αδείας και συνολικά,
σύµφωνα µε τα παραπάνω σε (6Χ586,08+236,49+226,40+562,56=) 4.541,93
ευρώ. Οι παραπάνω αποδοχές αντιστοιχούν σε 25 ηµεροµίσθια και 40 ώρες
εργασίας ανά εβδοµάδα. Δεδοµένου ότι το συµβατικό αντικείµενο αφορά
σύνολο ανά εβδοµάδα ωρών εργασίας 812 ώρων, αυτό αντιστοιχεί στην κατά
τα ως άνω µισθοδοσία και εν γένει κόστος (812/40=) 20,3 µισθωτών.
Σηµειωτέον, ότι εφαρµόζεται ο ως άνω τρόπος υπολογισµού, ήτοι η
µετατροπή των ανά εβδοµάδα ωρών απασχόλησης σε αντιστοιχούσες
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40ωρίες µισθωτών και όχι ο υπολογισµός µε βάση το κόστος του ωροµισθίου
επί του αριθµού των συνολικών ωρών απασχόλησης (ο οποίος τείνει να είναι
µεγαλύτερο αποτέλεσµα από το προκύπτον δια του πολλαπλασιασµού των
40ωριών επί των βασικών αποδοχών), διότι πρώτον ακόµη και αν το
άθροισµα των ηµερών εργασίας και εποµένων και των συνολικών ωρών
εντός του όλου διαστήµατος της σύµβασης δεν µεταβάλλει, στους µισθωτούς,
τον ανά µήνα µισθό, άρα και το γεγονός ότι για εξάµηνο απασχόληση
οφείλονται 6 µισθοί (παρότι οι 6 µήνες εν προκειµένω αντιστοιχούν σε 181
ηµέρες και όχι 180). Δεύτερον, επειδή ο υπολογισµός του ωροµισθίου
(0,006ΧΜΙΣΘΟΣ)

συνιστά

έναν

τρόπο

υπολογισµού

προκειµένου

να

υπολογίζονται όποιες προσαυξήσεις βασίζονται επί αυτού καθαυτού του
ωροµισθίου (και εποµένως δεν είναι δόκιµη η εφαρµογή του για τον
υπολογισµό του συνολικού κόστους αποδοχών, το οποίο εξαρτάται από τον
µηνιαίο µισθό και όχι το τεχνητά εξαγόµενο ωροµίσθιο) και δεν περιγράφει µε
απόλυτο τρόπο την αντιστοιχία των πραγµατικών ωρών εργασίας εντός του
µήνα απασχόλησης (ο οποίος αντιστοιχεί, σε 4 (Φεβρουάριος) έως 4,43
εβδοµάδες (µήνες µε 31 ηµέρες) και για το εξάµηνο διάστηµα απασχόλησης
εν προκειµένω σε 25,85 εβδοµάδες, άρα σε 172,38 ώρες πραγµατικής
απασχόλησης (µε 40 ώρες ανά εβδοµάδα) ανά εβδοµάδα, αντί για 166,66
που λαµβάνει υπόψη ο πολλαπλασιασµός του µισθού µε τον συντελεστή
0,006 για την εύρεση του ωροµισθίου (και εποµένως οι πραγµατικές ώρες
εργασίας είναι περισσότερες από αυτές που λαµβάνονται υπόψη για τη
µετατροπή του µισθού σε ωροµίσθιο, άρα το ωροµίσθιο είναι πάντα
µεγαλύτερο από το πραγµατικό κόστος ώρος εργασίας).
21. Επειδή, επιπλέον, λαµβάνεται υπόψη ότι κατά το διάστηµα
απασχόλησης (1/2/2018-31/7/2018) υφίστανται 25 Κυριακές και περαιτέρω οι
ηµέρες της Δευτέρας του Πάσχα (Δευτέρα, 9/4) και της Εργατικής
Πρωτοµαγιάς (Δευτέρα, 1/5), οι οποίες είναι για τον ιδιωτικό τοµέα οι µόνες
(πλην Κυριακών) κατά νόµο υποχρεωτικές αργίες εντός του παραπάνω
διαστήµατος, άρα συνολικά (25+2=) 27 µη εργάσιµες ηµέρες, κατά τις οποίες
όµως ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολήσει το προσωπικό του µε τις
ίδιες ώρες συνολικής απασχόλησης όπως κάθε άλλη ηµέρα. Με δεδοµένο,
ότι για τον παρόντα υπολογισµό δεν λαµβάνεται υπόψη ότι θα απασχοληθεί
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το ίδιο προσωπικό µε τις υπόλοιπες ηµέρες (και έτσι δεν ανακύπτουν
ζητήµατα µεταφοράς της ηµέρας ανάπαυσης) προκύπτεί ως σύνολο ωρών
εντός

του

συµβατικού

αντικειµένου

που

θα

υπολογιστούν

µε

το

προσαυξηµένο κατά 75% ωροµίσθιο, οι (27Χ116=) 3.132 ώρες. Σηµειώνεται
δε, ότι όσον αφορά αυτές τις ώρες έχει ήδη ληφθεί υπόψη η βασική, ήτοι άνευ
της προσαύξησης, αµοιβή τους, αφού για την αντιστοιχία των εβδοµαδιαίων
ωρών εργασίας σε αυτή που αναλογεί σε 20,3 κανονικά 40ωρα ανά εβδοµάδα
µισθωτών, έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ηµέρες της εβδοµάδας και του µήνα
αδιακρίτως. Εποµένως, αποµένει πλέον να προστεθεί ειδικώς η κατά 75%
προσαύξηση επί του ωροµισθίου των ωρών που αφορούν εργασία σε
Κυριακές και αργίες. Αυτή ανέρχεται σε (3.132Χ3,52Χ75%) ευρώ, δηλαδή
8.268,48 ευρώ. Συνεπώς, το σύνολο του εργατικού κόστους προ εργοδοτικών
εισφορών ανέρχεται στο άθροισµα της παραπάνω προσαύξησης µε το
γινόµενο των συνολικών αποδοχών για εξάµηνη απασχόληση, από 1-2-2017
έως και 31-7-2017, που αντιστοιχεί σε 20,3 εργαζόµενους και συγκεκριµένα
σε (20,3Χ4.541,93+8.268,48=) 100.469,66 ευρώ. Σηµειώνεται, δε ότι δεν
λαµβάνεται για τα παραπάνω υπόψη νυκτερινή εργασία, καθώς η διακήρυξη
δεν αναφέρει σχετικό ωράριο για το δείπνο στις σελ. 16-17, επαφίοντας τον
καθορισµό αυτόν, στο Τµήµα Διατροφής του νοσοκοµείου, εξυπακούεται δε
ότι η αναθέτουσα θα πρέπει να προσαυξήσει αναλόγως το ως άνω κόστος
στην περίπτωση που τελικώς πρόκειται να λάβει χώρα εργασία κατά τις
οικείες ώρες.
22. Επειδή, τα κατά τη διακήρυξη, σελ. 15-16, οριζόµενα
καθήκοντα των τραπεζοκόµων, οι οποίοι συνολικά θα απασχολούνται για
(7Χ8+9Χ4=) 92 ώρες ηµερησίως και 644 ώρες εβδοµαδιαίως, καλύπτουν και
αντικείµενο καθαριότητας σε νοσοκοµεία (“Αναλυτικότερα οι τραπεζοκόµοι: …
Μετά

το

πέρας

της

διανοµής

συλλέγουν

και

πλένουν

τα

πιάτα,

µαχαιροπήρουνα, δίσκους, φλιτζάνια κλπ. στα οποία γίνεται καταµέτρηση και
παράδοση-

παραλαβή

σε

κάθε

βάρδια.

Ακολουθούν

το

πρόγραµµα

καθαριότητας, το οποίο έχει συνταχθεί από το Τµήµα Διατροφής. Καθαρίζουν
τα τροχήλατα στον ειδικό διαµορφωµένο χώρο του µαγειρείου και τα
απολυµαίνουν. Στο τέλος κάθε γεύµατος φροντίζουν για την αποµάκρυνση
των σκουπιδιών από τους χώρους διανοµής των τροφίµων. Αφού συλλέξουν
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τα σκουπίδια σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους καλά κλεισµένους, τα
µεταφέρουν σε σηµείο που το Νοσοκοµείο ορίζει ως σηµείο συλλογής
σκουπιδιών για την οριστική αποµάκρυνσή τους από το Νοσοκοµείο.”), ήτοι
εργασίες υπαγόµενες στην περ. 31 του ισχύοντος Πίνακα Βαρέων και
Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (υπ’ αριθµ. Φ. 10221/26816/929/2.12.2011
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η δε
εργοδοτική εισφορά για το προκείµενο είδος απασχόλησης είναι αυτό του
Κωδικού Πακέτου Κάλυψης 3 περί Μισθωτών Απασχολούµενων σε
Βιοµηχανικές-Βιοτεχνικές και Λοιπές Επιχειρήσεις (Ασθενείας-ΣυντάξεωςΒαρέα-ΕΤΕΑΕΠ-ΒΑΡΕΑ

ΕΤΕΑΕΠ-ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ),

ήτοι

27,21%

που

επιβάλλεται για το σύνολο των ωρών εργασίας επί του ωροµισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, δεδοµένου ότι η ληπτέα υπόψη από το ΙΚΑ απασχόληση
είναι αυτή του εργατοτεχνίτη, λόγω και του είδους της απασχόλησης που
δηλώνεται για τον εργαζόµενο, ανεξαρτήτως τρόπου πραγµατικής αµοιβής
του. Το ωροµίσθιο υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό του ηµεροµισθίου επί 6
και διαίρεση δια των 40 προβλεπόµενων εβδοµαδιαίως ωρών εργασίας (άρα
µε πολλαπλασιασµό του µε το 6/40=15%) και προκειµένου για το κατώτατο
νόµιµο ηµεροµίσθιο εργαζοµένων άνω των 25 ετών (26,18 ευρώ), το
αντιστοιχούν ωροµίσθιο είναι (26,18Χ15%=) 3,93 ευρώ, επί του οποίου
επιβάλλεται η ως άνω εργοδοτική εισφορά, ήτοι (27,21%Χ3,93=) 1,069 ευρώ
ανά ώρα. Για τις λοιπές ειδικότητες που δεν υπάγονται στα Βαρέα και
Ανθυγιεινά, η αντίστοιχη εισφορά υπολογίζεται µε τον κοινό συντελεστή
25,06% και ανέρχεται σε (25,06%Χ3,93=) 0,984 ευρώ ανά ώρα. Δεδοµένου,
ότι κατά τα ως άνω από τις 116 ώρες παρεχόµενης εργασίας προς τον
ανάδοχο ηµερησίως, οι 92 αφορούν βαρεία και ανθυγιεινή απασχόληση και οι
υπόλοιπες 24 ώρες κοινή εργασία, η συνολική ανά ηµέρα εργοδοτική εισφορά
ανέρχεται σε (92Χ1,069+24Χ0,984=) 121,964 ευρώ και συνολικά για τις 181
ηµέρες που θα διαρκέσει η σύµβαση σε (181Χ121,964=) 22.075,48 ευρώ.
Ειδικώς, για την αναλογούσα εργοδοτική εισφορά επί των προσαυξήσεων
εργασίας σε αργία στις ως άνω 3.132 ώρες εργασίας κατά τις αργίες, εκ των
οποίων οι (27Χ92=) 2.484 αφορούν βαρεία και ανθυγιεινή απασχόληση και οι
(27Χ24=)

648

απασχόληση

κοινής

ασφάλισης,

αυτή

ανέρχεται

σε

(2484Χ75%Χ1,069=) 1.991,55 ευρώ και (648Χ75%Χ0,984=) 478,22 ευρώ
αντίστοιχα και συνολικά (1991,55+478,22=) 2.469,76 ευρώ. Ούτως, συνολικά
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οι εργοδοτικές εισφορές των ωρών απασχόλησης και των προσαυξήσεων
αργιών ανέρχονται κατ’ ελάχιστο σε (22075,48+2469,76=) 24.545,25 ευρώ.
Περαιτέρω, θα πρέπει να προστεθούν εργοδοτικές εισφορές για Δώρο
χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα, αποδοχές αδείας και επίδοµα αδείας, όπως
αναλογούν στο κατώτατο ηµεροµίσθιο. Σύµφωνα, µε όσα έγιναν δεκτά στις
σκ. 18-19, το Δώρο Χριστουγέννων ανέρχεται αντίστοιχα σε 250,78 ευρώ,
πλέον 10,45 ευρώ προσαύξησης επιδόµατος αδείας και συνολικά 261,23
ευρώ, το Δώρο Πάσχα σε 291,25 ευρώ, πλέον 12,14 ευρώ ως προσαύξησης
επιδόµατος αδείας και συνολικά 303,39 ευρώ, ενώ οι αποδοχές και το
επίδοµα αδείας ανέρχονται σε 12 και 12 αντίστοιχα ηµεροµίσθια, ήτοι
(24Χ26,18=) 628,32 ευρώ και συνολικά αντιστοιχούν αθροιστικά ανά
απασχολούµενο σε (261,23+291,25+628,32=) 1.180,80 ευρώ και αυτά
αναλογούν σε 20,3 ισοδύναµους απασχολούµενους 40ώρου και συνολικά σε
(20,3Χ1180,80=) 23.790,24 ευρώ. Βάσει της ως άνω κατανοµής των 116
ωρών µεταξύ 92 ωρών όπου αντιστοιχεί εισφορά 27,21% και 24 ωρών όπου
αντιστοιχεί

ποσοστό

25,06%,

προκύπτει

µέσο

ποσοστό

εισφοράς

[(92Χ27,21+24Χ25,06)/116=] 26,765% και ούτως επί των ως άνω 23.790,24
ευρώ αντιστοιχεί εργοδοτική εισφορά (23790,24Χ26,765%=) 6.415,63 ευρώ.
Συναθροιζόµενης µε την παραπάνω εισφορά 24.545,25 ευρώ, προκύπτει
συνολική εργοδοτική εισφορά 30.960,88 ευρώ. Εποµένως, το συνολικό
εργατικό κόστος ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε (100.469,66+30.960,88=)
131.430,54 ευρώ, ήτοι ποσό ήδη µεγαλύτερο του προϋπολογισµού της
διακήρυξης (που ανέρχεται σε 127.980 ευρώ πλην ΦΠΑ).
23. Επειδή, εξάλλου ότι η απασχόληση των µισθωτών για
µεγαλύτερο διάστηµα αυξάνει τις ηµέρες αδείας και εποµένως τις αποδοχές
και το επίδοµα αδείας, ενώ η προεκτεθείσα αρχική εκτίµηση δεν έλαβε υπόψη
της επιπλέον κόστη εξαιτίας απουσίας υπαλλήλων λόγω ασθενείας ή κάθε
άλλου λόγου και κατ’ αποτέλεσµα κόστος αναπλήρωσης έκτακτων απουσιών
ούτε επιπλέον κόστη υπερωριών που δύνανται ανά περίπτωση να
προκύψουν ούτε την τυχόν απασχόληση προσωπικού που λαµβάνει επίδοµα
γάµου λόγω συνέχισης της καταβολής του εκ του εργοδότη από
ελευθεριότητα, µετά τη νοµοθετική κατάργησή του ως υποχρεωτικού.
Συνεπώς,

το

παραπάνω

ποσό

συνολικού
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υπολογίστηκε βάσει απασχόλησης προσωπικού που λαµβάνει τον βασικό
µισθό άνω των 25 ετών χωρίς προσαύξηση προϋπηρεσίας, πρέπει να
προσαυξηθεί περαιτέρω για κάλυψη κάθε άλλου απρόβλεπτου είδους
δαπάνης απασχόλησης. Μια ελάχιστη εύλογη βάση για αυτή την προσαύξηση
ανέρχεται σε ποσοστό 3% (και τούτο ασχέτως µάλιστα ότι κατά την ως άνω
σκ. 22, οι εργοδοτικές εισφορές, ως υπολογιζόµενες επί των αµοιβών
συστήµατος ηµεροµισθίου αυξάνονται, εξ ορισµού, σε µεγαλύτερο βαθµό από
αυτόν της ανά περίπτωση αυξήσεως του κόστους αποδοχών, το οποίο κατά
τα παραπάνω υπολογίστηκε µε βάση σύστηµα αµοιβής µε µισθό), το οποίο
είναι µεν αρκετά χαµηλό ώστε να µην αυξάνει σηµαντικά τον προϋπολογισµό
της διακήρυξης, πλην όµως κάθε επιπλέον µείωσή του, συνιστά εν τοις
πράγµασι λήψη υπόψη µη ρεαλιστικών και όλως θεωρητικών παραδοχών, οι
οποίες δεν δύνανται να συντρέχουν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, σε
µια σύµβαση του άρ. 68 Ν. 3863/2010 ή µια, όπως εν προκειµένω, άλλου
είδους σύµβαση εντάσεως εργασίας, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων
και έτσι διακινδυνεύει σοβαρά την υποβολή ουσιαστικά νόµιµων οικονοµικών
προσφορών και την αληθινή κάλυψη του πραγµατικού εργατικού και
ασφαλιστικού κόστους (επί παραδείγµατι, απλώς και µόνο η προσθήκη της
παραµέτρου ανάγκης αναπλήρωσης εκτάκτων απουσιών έστω για 2 ηµέρες
ανά εργαζόµενο εντός των 6 µηνών της σύµβασης αρκεί για την αύξηση του
συνολικού εργατικού κόστους κατά 1,1%, ενώ η λήψη υπόψη της παραµέτρου
ότι οι εργαζόµενοι απασχολούνται από το προηγούµενο έτος στον εργοδότη
και εποµένως δικαιούνται µεγαλύτερη άδεια, αρκεί για την κατ’ ελάχιστο
αύξηση του συνολικού εργατικού κόστους κατά 1,09%). Κατ’ αποτέλεσµα,
όλων των παραπάνω, το ελάχιστο εργατικό κόστος που η αναθέτουσα όφειλε
να λάβει υπόψη της ως εκτίµηση για τον σχηµατισµό του προϋπολογισµού
της διακήρυξης, δεν δύνατο, στην προκείµενη περίπτωση να είναι µικρότερο
από (131.430,54 Χ 1,03=) 135.373,46 ευρώ, ήτοι ποσό από µόνο του
µεγαλύτερο από το σύνολο του προϋπολογισµού της προσβαλλόµενης
διακήρυξης (που ανέρχεται σε ποσό 127.980,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και
µάλιστα χωρίς καν να ληφθεί υπόψη καµία άλλη, πηγή κόστους και δη
διοικητικά-λειτουργικά έξοδα µεταξύ των οποίων και τα αναλώσιµα και
περιθώριο εργολαβικού κέρδους.
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24.

Επειδή,

εν

προκειµένω

ως

αναλώσιµα

προβλέπονται

αποκλειστικά οι στολές εργασίας που θα πρέπει να αποκτηθούν το πρώτον
για την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου και θα αναλωθούν εντός της
διάρκειας αυτού (λόγω των συµβόλων που κατά τη διακήρυξη πρέπει να
φέρουν), ενώ ως επιπλέον διακριτό κόστος εκτέλεσης της σύµβασης
προκύπτει και η εκπαίδευση του προσωπικού. Είναι δε εύλογο ότι για κάθε
εργαζόµενο πρέπει να αποκτηθούν τουλάχιστον 3 στολές εργασίας
(δεδοµένου ότι κυκλικά θα υποβάλλονται σε καθαρισµό), για τις οποίες το
εύλογο, βάσει και της κοινής πείρας κόστος ανέρχεται για περίπτωση µαζικής
αγοράς σε ποσό 20 ευρώ ανά τεµάχιο άνευ ΦΠΑ. Οι δε ταυτόχρονες θέσεις
εργασίας κατά τη διακήρυξη ανέρχονται σε 20, ενώ παρότι δύνανται να
απασχοληθούν περισσότερα άτοµα εκ περιτροπής και κυκλικά, δεν
παρίσταται λόγος να διαφοροποιηθούν αυτές αναλόγως φύλου ή σε
περισσότερα µεγέθη µε τον ανάδοχο να µπορεί να προβεί σε ανακατανοµή
τους χωρίς ανάγκη περαιτέρω αγορών για κάθε επιµέρους υπάλληλο όντως
απασχοληθεί. Θα πρέπει επίσης να προσαυξηθεί το οικείο ποσό κατά
τουλάχιστον 10% ως κόστος επιδιορθώσεων, καταστροφών, απωλειών και
αντικατάστασης και έτσι, το συνολικό κόστος για αυτό το αναλώσιµο ανέρχεται
σε (1,1 Χ 20 Χ 3 Χ 20=) 1.320 ευρώ. Πέραν τούτου, λόγω και του είδους του
αντικειµένου

της

σύµβασης,

δεν

προβλέπεται

η

χρήση

λοιπών

συγκεκριµένων, πλην της γενικής διοικητικής υποδοµής του, τεχνικών µέσων,
υλικών, εξοπλισµού του αναδόχου ή λήψης υπηρεσιών από τρίτους, πλην της
εκπαίδευσης, χωρίς όµως η διακήρυξη να αναφέρει τυχόν ελάχιστο χρόνο
αυτής και ούτως δύναται να συµπιεστεί το οικείο κόστος σε ποσό που κατ’
εύλογη κρίση δεν θα υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά εκπαιδευόµενο. Δεδοµένου,
ότι θα απασχοληθεί µεγαλύτερος αριθµός εργαζόµενων από τις 20 θέσεις
εργασίας, ώστε να καλύπτεται κυκλικα το σύνολο των απαιτούµενων ανά
εβδοµάδα 812 ωρών και εποµένως το οικείο ποσό θα πρέπει κατ’ ελάχιστον
να προσαυξηθεί κατά 50% ως εύλογο συνολικό κόστος για εκπαίδευση
προσωπικού πρέπει να υπολογιστεί αυτό των (20Χ30Χ1,5=) 900 ευρώ.
Εποµένως, τα δύο ως άνω διακριτά κόστη της ένδυσης και της εκπαίδευσης
πρέπει να υπολογιστούν κατ’ ελάχιστον σε 2.220 ευρώ κατά την κατάστρωση
της εκτιµώµενης αξίας της διακήρυξης. Περαιτέρω, θα πρέπει να προσαυξηθεί
αυτή

µε

τα

λοιπά

διοικητικά-λειτουργικά
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(αντικατάσταση τυχόν κατεστραµµένου υλικού της αναθέτουσας από το
προσωπικό του αναδόχου και εποπτεία, όπως προβλέπονται αυτά κατά τα
παραπάνω εντός της διακήρυξης, νοµικά, πιστωτικά και λοιπά κόστη
συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης και για το σύνολο της εκτέλεσης της
σύµβασης και κάθε άλλο διοικητικό-λειτουργικό κόστος). Δεδοµένου, όµως,
ότι ήδη αφαιρέθηκαν τα κόστη ένδυσης και εκπαίδευσης και η συγκεκριµένη
διακήρυξη δεν προβλέπει χρήση κάποιου άλλου τεχνικού µέσου και
εξοπλισµού του αναδόχου ή κάποιο έτερο, διακριτό και αξιοσηµείωτο έξοδο,
εν προκειµένω η προσαύξηση για επιπλέον διοικητικά-λειτουργικά έξοδα
αρκεί να ανέρχεται, κατ’ εύλογη κρίση σε ποσοστό 3% του συνολικού
εργατικού κόστους, δηλαδή σε (135.373,46Χ 3%=) 4.061,20 ευρώ. Το ποσό
αυτό αθροιζόµενο µε τα παραπάνω διακριτά λειτουργικά κόστη των 2.220
ευρώ, ανέρχεται σε συνολικό διοικητικό-λειτουργικό κόστος (4.061,20+2.220=)
6.281,20 ευρώ (το οποίο σηµειωτέον ανέρχεται, αθροιστικά, σε µόλις 4,64%
επί του εργατικού κόστους) και έτσι, η εκτίµηση για το συνολικό εργολαβικό
κόστος ως άθροισµα του συνολικού εργατικού κόστους και του συνολικού
διοικητικού-λειτουργικού κόστους, διαµορφώνεται σε (135.373,46+6.281,20=)
141.654,66

ευρώ.

Επ’

αυτού

του

ποσού,

εφαρµόζεται

συντελεστής

περιθωρίου εργολαβικού κέρδους 3%, που αντιστοιχεί σε ποσό (141.654,66 Χ
3%=) 4.249,64 ευρώ και το τελικό ποσό εκτιµώµενης εύλογης καθαρής, µετά
κρατήσεων (βλ. αµέσως παρακάτω σκ. 25 για το τελικό προ κρατήσεων
ποσό), προσφοράς διαµορφώνεται έτσι σε (141.654,66 + 4.249,64=)
145.904,30 ευρώ.
25.

Επειδή,

στο

ως

άνω

ποσό

θα

πρέπει,

όµως,

να

συνυπολογιστούν και οι κρατήσεις που θα διενεργηθούν επί της εργολαβικής
αµοιβής, πλην, όπως προαναφέρθηκε της κράτησης φόρου, ώστε η τελική
καθαρή µετά κρατήσεων προσφορά να εξισωθεί µε το παραπάνω ποσό.
Εποµένως, το οικείο ποσό θα πρέπει να προσαυξηθεί κατά ποσοστό τέτοιο,
ώστε µετά την αφαίρεση των λοιπών, πλην φόρου, κρατήσεων, να αποµείνει
το ως άνω ποσό ως καθαρή πλην φόρων αµοιβή. Το ποσό της προσαύξησης
αυτής υπολογίζεται ως ακολούθως. Κατά τον νόµο και τη διακήρυξη, επί της
αµοιβής του αναδόχου κρατώνται ποσοστό 0,06% πλέον τέλους χαρτοσήµου
και πλέον εισφοράς ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ακριβώς το
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ίδιο υπέρ ΑΕΠΠ και ανά κάθε µία συνολικό ποσοστό 0,06%Χ[1+(3%Χ1,2)]=
0,06% Χ 1,036=0,06216%, ως και ποσοστό 0,02% υπέρ ΓΔΔΣΠ (κατ’ άρ. 36
παρ. 1 και 5 Ν. 4412/2016, αφού η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης υπερβαίνει
τις 60.000 ευρώ), ήτοι συνολικά ποσοστό (0,06216%+0,06216%+0,02%=)
0,14432%. Μετά την αφαίρεση αυτού του ποσοστού θα κρατηθεί, επί του
εναποµείναντος ποσού του τιµολογίου, µετά την παραπάνω αφαίρεση των
ποσών που παρακρατούνται υπέρ τρίτων (στη σχετική ΥΑ δεν αναφέρεται η
αφαίρεση και του παρακρατούµενου φόρου, που δεν νοείται ως παρακράτηση
υπέρ τρίτου), και ποσοστό 2% κατά τη µε αρίθµ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-32009 Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 υπέρ “Κεφαλαίου
Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Ανάπτυξης”. Ούτως, από τη συνολική αµοιβή
του αναδόχου, η καθαρή αµοιβή που θα αποµείνει ανέρχεται σε ποσοστό (10,02) Χ (100-0,14432-8)= 0,98 Χ 99,85568= 97,8585664% της συνολικής
αµοιβής (δηλαδή συνολική κράτηση 2,1414336%). Προκειµένου, η καθαρή
µετά των ως άνω κρατήσεων, πλην φόρου, αµοιβή να ανέλθει στο τελικό
ποσό της εκτιµώµενης εύλογης καθαρής, µετά κρατήσεων, προσφοράς θα
πρέπει να προσαυξηθεί κατά ποσοστό (100/97,8585664=) 2,188294% και
έτσι η τελική εκτιµώµενη αξία υπολογίζεται, κατ’ ελάχιστο, σε (145.904,30 Χ
1,02188294=) 149.097,12 ευρώ.
26. Επειδή, συνεπεία όλων των παραπάνω, η προ ΦΠΑ
εκτιµώµενη αξία της διακήρυξης (127.980 ευρώ) είναι χαµηλότερη και µάλιστα
κατά πολύ (και συγκεκριµένα κατά 16,5%) του ως άνω ποσού (149.097,12)
που κατά τους παραπάνω υπολογισµούς συνιστά το ελάχιστο όριο για
καταρχήν εκτίµηση της αληθούς εκτιµώµενης αξίας της προκείµενης
συµβάσεως, λαµβανοµένης υπόψη µιας επιµέρους και ρεαλιστικής εκτίµησης
του εργατικού κόστους, του διοικητικού-λειτουργικού κόστους και του τυχόν
περιθωρίου εργολαβικού κέρδους. Όπως δε προαναφέρθηκε στη σκ. 22 η
εκτιµώµενη αξία της προσβαλλόµενης διακήρυξης είναι ανεπαρκής για την
κάλυψη έστω και αυτού του βασικού εργατικού κόστους, ανεξαρτήτως µάλιστα
τρόπου υπολογισµού της εργοδοτικής εισφοράς. Εξάλλου, ο προϋπολογισµός
της διακήρυξης, εκτός του ότι κατά τα ως άνω δεν λαµβάνει υπόψη ούτε κάθε
φύσεως διοικητικά-λειτουργικά έξοδα, ακόµη και όσα προκύπτουν ευθέως
από τις ίδιες τις ρητές απαιτήσεις της διακήρυξης (όπως ένδυση, εκπαίδευση,
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εποπτεία) ούτε περιθώριο κέρδους των υποψηφίων αναδόχων, εν τέλει δεν
επαρκεί ούτε καν για την κάλυψη του ίδιου του ελάχιστου, όλως θεωρητικού
και προ απροβλέπτων και συνυπολογισµού κάθε επιµέρους κόστους
επιπλέον

αδειών,

απουσιών,

αντικατάστασης,

υπερωριών,

εργατικού

κόστους, το οποίο κατά τα ως άνω υπολογίστηκε σε 131.430,54 ευρώ, υπό το
ευνοϊκό µάλιστα υπέρ της αναθέτουσας σενάριο υπολογισµού των αποδοχών
βάσει πληρωµής µε µηνιαίο µισθό και όχι µε ηµεροµίσθιο. Σηµειωτέον δε, ότι
ακόµη και αν οι εργοδοτικές εισφορές υπολογίζονταν ως απλή προσαύξηση
επί των αποδοχών, ήτοι όπως στο πλαίσιο του υπολογισµού τους βάσει
µισθού και ακόµη και αν, συγχρόνως, δεν εφαρµοζόταν ο επαυξηµένος
συντελεστής

περί

βαρέων

και

ανθυγιεινών

επαγγελµάτων

επί

του

µεγαλύτερου µέρους των ωρών απασχόλησης, αλλά ο απλός συντελεστής
25,06%, τότε και πάλι, και µάλιστα προ του υπολογισµού οιασδήποτε
προσαύξησης λόγω απρόβλεπτης εργατικής δαπάνης πολλώ δε µάλλον
διοικητικού κόστους ή κέρδους, το προκύπτον ποσό θα υπερέβαινε από µόνο
του τον προϋπολογισµό της διακήρυξης. Τούτο, διότι το εργατικό κόστος θα
προέκυπτε ως (100.469,66*1,2506=) 125.647,36 ευρώ. Αν το ποσό αυτό
προσαυξηθεί αποκλειστικά και µόνο µε τις αναγκαστικές και εκ του νόµου και
τις διακήρυξης προβλεπόµενες, πλην παρακράτησης φόρου κρατήσεις υπέρ
ΑΕΠΠ, ΕΑΑΔΗΣΥ, ΓΓΔΣΠ και “Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής
Ανάπτυξης”

(η

οποία

προσαύξηση

καταλήγει

σε

τελικό

ποσό

1,02188294Χ125.647,36=128.396,89 ευρώ), προκύπτει ποσό µεγαλύτερο
κατά 416,89 ευρώ από τον προϋπολογισµό της διακήρυξης. Δηλαδή, για να
προκύψει το ως άνω ελάχιστο και όλως θεωρητικό και µη ρεαλιστικό βασικό
εργατικό κόστος, το τιµολόγιο του αναδόχου θα έπρεπε να ανέρχεται σε
128.396,89 ευρώ, ήτοι ποσό µεγαλύτερο από την εκτιµώµενη αξία της
διακήρυξης. Αντίστροφα, αν από την εκτιµώµενη αξία της διακήρυξης
αφαιρεθούν αποκλειστικά και µόνο οι κρατήσεις 2,1414336% (οι οποίες είναι,
σηµειωτέον, µικρότερες από τις αναφερόµενες από τον προσφεύγοντα στην
προσφυγή του, 2,14432%, καθώς ο προσφεύγων εσφαλµένα υπολογίζει την
κράτηση 2% υπέρ “Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Ανάπτυξης” επί
του συνόλου, ήτοι το 100% του τιµολογίου, αντί επί του εναποµείναντος
µέρους αυτού µετά την αφαίρεση των λοιπών υπέρ τρίτων κρατήσεων,
σύµφωνα µε το γράµµα της οικείας ΥΑ) θα αποµείνει ποσό 125.239,39 ευρώ,
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δηλαδή ποσό κατά 407,97 ευρώ µικρότερο από το ελάχιστο εργατικό κόστος
που προκύπτει βάσει των ευνοϊκότερων υπέρ της αναθέτουσας µεθόδων
υπολογισµού τόσο για τις αποδοχές όσο και για τις εργοδοτικές εισφορές και
δη χωρίς καν λήψη υπόψη περί προσαύξησης των τελευταίων λόγω τυχόν
βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας, όλα αυτά δε συγχρόνως άνευ καν
συνυπολογισµού απροβλέπτων προσαυξήσεων εργατικού κόστους και
κόστους αναπλήρωσης προσωπικού, και περαιτέρω άνευ συνυπολογισµού
οποιουδήποτε ποσού για διοικητικά-λειτουργικά έξοδα, µεταξύ των οποίων
και τα αναλώσιµα ούτε για κέρδος του τυχόν αναδόχου. Συνεπώς, η
διακήρυξη ως εκδοθείσα επί του ως άνω προϋπολογισµού και επί της ως άνω
εκτιµώµενης αξίας των 127.980 ευρώ, είναι παράνοµη ως αντικείµενη όχι
µόνο στην αρχή του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και ως µη επιτρέπουσα
την προσέλκυση βιώσιµων και νόµιµων προσφορών, αλλά και στην αρχή της
τήρησης, εντός του πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων της εργατικής και
κοινωνικοασφαλιστικής νοµοθεσίας, αφού κατά τα παραπάνω είναι αδύνατον
να καταλήξει σε σύναψη σύµβασης, στο πλαίσιο της οποίας θα δύναται να
καλυφθεί το εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό κόστος.
27. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η προσβαλλόµενη προκήρυξη
ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση είναι ακυρωτέα καταρχήν
κατά το µέρος της που θεσπίζει την εκτιµώµενη αξία των 127.980 ευρώ.
Όµως, η εκτιµώµενη αξία µιας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης
συνιστά θεµέλιο της όλης διαδικασίας και από αυτήν εξαρτάται πλήθος όρων
αυτής ως και βάση υπολογισµού και όρο για τη λειτουργία του ίδιου του
κριτηρίου ανάθεσης, αφού θέτει ανώτατο όριο οικονοµικής προσφοράς (και
συνεπώς επηρεάζει την προσφερόµενη τιµή, η οποία συνιστά είτε το µόνο
κριτήριο ανάθεσης είτε έναν από τους δύο συντελεστές αυτού στην ειδικότερη
περίπτωση της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς
βάσει σχέσης ποιότητας/τιµής). Η δε ακυρότητα, ως και η κατ’ αποτέλεσµα
αυτής τροποποίησή της εκτιµώµενης αξίας, επιδρά αυτοµάτως επί του
συνόλου

των

εγγράφων

προπαρασκευαστικών
προϋπολογισµού

και

της

της

σύµβασης,

διαδικασίας

ανάληψης

ως

ανάθεσης

υποχρέωσης,

και

των

ίδιων

ενεργειών
τυχόν

των

(έγκριση

τροποποίηση

προϋπολογισµού εφόσον δεν υφίσταται σχετικό αναγκαίο υπόλοιπο στον
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οικείο κωδικό έγκριση νέων τευχών και εξής), οι οποίες, κατ’ αποτέλεσµα θα
πρέπει εξαρχής και αυτονόητα να επαναληφθούν. Εποµένως, δεν είναι εκ των
πραγµάτων δυνατή, εν προκειµένω, η ακύρωση τυχόν µέρους ή απλώς
ειδικότερων όρων της διακήρυξης και πρέπει αυτή να ακυρωθεί στο σύνολό
της.
28. Επειδή, συνεπεία της προηγούµενης σκέψης, πρέπει να
αναπεµφθεί η υπόθεση στην αναθέτουσα, ούτως ώστε αυτή, ασκώντας εκ
νέου και κατά σύµφωνο µε τον νόµο αυτή τη φορά τρόπο, την καταρχήν
διακριτική της ευχέρεια για κατάρτιση της εκτιµώµενης αξίας της διαδικασίας,
να επανυπολογίσει και να επαναπροσδιορίσει αυτήν, µε όποια πρότερη
προπαρασκευαστική ενέργεια τυχόν απαιτηθεί κατά τις διατάξεις περί
λογιστικού και διοίκησης της αναθέτουσας, τροποποιώντας αντιστοίχως και
κατά το µέρος που η οικεία τροποποίηση συνέχεται µε τη µεταβολή της
εκτιµώµενης αξίας,

και κάθε εν γένει έγγραφο της σύµβασης και της

διαδικασίας. Η νέα εκτιµώµενη αξία θα πρέπει να εξαχθεί κατά τρόπο τέτοιο
και κατά διαδικασία εκτίµησης που θα καταλήγουν σε αποτέλεσµα που
καλύπτει το ελάχιστο εύλογο συνολικό εργατικό κόστος, το εύλογο διοικητικόλειτουργικό κόστος και το εύλογο ελάχιστο περιθώριο κέρδους ως και τις
νόµιµες κρατήσεις. Ο επανυπολογισµός ως και η κατ’ αποτέλεσµα, κατάρτιση
νέας εκτιµώµενης αξίας θα πρέπει να λάβουν χώρα κατά την ασκούµενη εντός
των νοµίµων ορίων της, διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας, βάσει των
όποιων

απαιτήσεων

και

αναγκών

αυτής

και

του

φυσικού-τεχνικού

αντικειµένου που θα θέτει η νέα τυχόν προκήρυξη που τυχόν εκδώσει, µε
τήρηση

των

κατά

νόµο

προβλέψεων

περί

αποδοχών

και

κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων του εργοδότη, όπως αυτές τυχόν θα
ισχύουν τυχόν κατά τον χρόνο έκδοσης της νέας προκήρυξης, αλλά και σε
συµφωνία µε τους κανόνες, τις αρχές και τα άκρα όρια που θέτει η παρούσα
Απόφαση.
29. Επειδή, ύστερα από την προηγούµενη σκέψη, πρέπει να
επιστραφεί το παράβολο που κατέβαλε ο προσφεύγων.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή.
Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 160/2017 Προκήρυξη Ηλεκτρονικής Ανταγωνιστικής
Διαδικασίας µε Διαπραγµάτευση µε χρήση της Πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ, για
την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ» ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 553220000-3), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
127.980,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, του Γενικού
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».
Αναπέµπει στην αναθέτουσα προκειµένου αυτή να προβεί σε ο,τι προβλέπει η
σκέψη 28 της παρούσας Απόφασης.
Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου στον Προσφεύγοντα.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 19-1-2018 και εκδόθηκε την 22-1-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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