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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

4οΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ηελ 01ε.11.2018, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Νεθηαξία – Πελειφπε Σακαλίδε, Πξφεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, 

Δηζεγεηήο θαη Απφζηνινο ηαπέξαο (σο λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ ηαθηηθνχ 

κέινπο ηνπ 4νπ Κιηκαθίνπ, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 69/2018 Πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Α.Δ.Π.Π.), Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 03.10.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, 

κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 1007/04.10.2018 θαη ρξέσζεο ζην 4ν Κιηκάθην ζηηο 

04.10.2018, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], ε νπνία εδξεχεη ζηε 

Θεζζαινλίθε, νδφο Θεζζαινλίθε, αξηζ. Θεζζαινλίθε, φπσο λνκίκσο 

εθπξνζσπείηαη. 

Καηά ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Σ.Δ.Ι.) Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 352/33/20.09.2018 απφθαζεο ηεο πγθιήηνπ 

ηνπ ΣΔΙ (ζέκα 13ν ΔΗΓ), κε ηελ νπνία θαη θαη’ απνδνρήλ ηνπ ππ’ αξηζ. 1/2018 

Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ απνθαζίζηεθε ε απφξξηςε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

(εθεμήο «ε πξνζβαιιφκελε») αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 18/2018 Γηαθήξπμε 

δηελέξγεηαο αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, θάησ ησλ νξίσλ, 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αζθάιεηαο-θχιαμεο 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο θαη ζην Κηιθίο.  

Σεο παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία Θεζζαινλίθε, ε 

νπνία εδξεχεη ζην Θεζζαινλίθε, νδφο Θεζζαινλίθε, αξηζ. Θεζζαινλίθε, φπσο 
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εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαη ε νπνία θαηέζεζε ηελ απφ 17.10.2018 Παξέκβαζή 

ηεο. 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ 

αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ 

απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο σο κε πιεξνχζα ην Νφκν θαη ηε Γηαθήξπμε, 

θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ Πξνζθπγή ηεο. 

Με ηελ Παξέκβαζή ηεο ε παξεκβαίλνπζα, αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο 

ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο θαη ηε δηαηήξεζε ηζρχνο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα ππνζηεξηδφκελα ζε απηήλ.  

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή 

       Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

     θέθηεθε θαηά ην Νφκν 

1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 18/2018 Γηαθήξπμε ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο πξνθεξχρζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ 

αζθάιεηαο - θχιαμεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο θαη ζην Κηιθίο. 

δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 501.750,00 επξψ, 

πιένλ Φ.Π.Α., θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα, ε νπνία 

θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο 30.07.2018 ιακβάλνληαο Μνλαδηθφ Κσδηθφ Α.Γ.Α.Μ. 

18PROC003500117 θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.∆Η..) ζηηο 30.07.2018, φπνπ 

έιαβε πζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 62750. 

2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λφκηκν 

παξάβνιν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 

5  παξ. 1 θαη 2  ηνπ Π.Γ. 39/2017, πνζνχ 2.509,00 € (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε 
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θσδηθφ 237250353958 1203 0003), ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 

0,5% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ελ 

πξνθεηκέλσ αλέξρεηαη ζε 2.509,00 € (501.750,00 Υ 0,5%). Σν ελ ιφγσ πνζφ 

πιεξψζεθε ζχκθσλα κε ην πξνζθνκηδφκελν e-παξάβνιν απηφκαηεο 

δέζκεπζεο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί γηα ηνλ θνξέα «Αξρή Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.).   

3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017.  

4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

(ππεξεζία), ηεο θαηά ηα αλσηέξσ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ ρσξίο 

Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 345 παξ. 1 θαη 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

ηνπ ρξφλνπ δεκνζίεπζεο ηεο ππφςε Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. 

(30.07.2018), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ - ηνπ Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. 

θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 

4412/2016. 

5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 

39/2017 (πεξ.α΄), έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο, δνζέληνο φηη ε πξνζβαιιφκελε 

αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ. θαη 

θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ 01.10.2018 θαη ε Πξνδηθαζηηθή 

Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 03.10.2018, ήηνη εληφο ηεο δεθαήκεξεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο.  

6. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα κε πξνθαλέο έλλνκν 

ζπκθέξνλ ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππφςε πξνζβαιιφκελεο, δνζέληνο φηη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ  

θαη ζπκκεηείρε ζε απηφλ, ππνβάιινληαο ζρεηηθή πξνζθνξά θαη ζπλεπψο έρεη 

άκεζν, ελεζηψο θαη πξνζσπηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, φπσο αθπξσζεί ε 
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πξνζβαιιφκελε πξάμε, κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο, αθνχ 

πθίζηαηαη δεκία κε ηελ απφξξηςε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο απφ ηελ πεξαηηέξσ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, δνζέληνο φηη  ε πξνζθνξά ηεο είλαη ζχκθσλε κε ηα 

νξηδφκελα ζην Νφκν θαη ζηε Γηαθήξπμε, σο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηνπο 

ιφγνπο ηεο Πξνζθπγήο ηεο.  

7. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη εκπξνζέζκσο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 362 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Π.Γ.39/2017 παξεκβαίλεη ε εηαηξεία […], αθνχ ε ελ ιφγσ Πξνζθπγή 

θνηλνπνηήζεθε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξεκβαίλνπζα ζηηο 08.10.2018 

νπφηε θαη εθθηλεί ε ζρεηηθή δεθαήκεξε πξνζεζκία πξνο άζθεζε παξέκβαζεο 

θαη ε ελ ιφγσ Παξέκβαζε αζθήζεθε ζηηο 17.10.2018, ε παξεκβαίλνπζα, δε, 

έρεη πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξέκβεη, αθνχ επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε 

ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, σο ε κνλαδηθή απνκέλνπζα 

ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία θαηά ην ζηάδην απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ηεο ππφ θξίζε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο νπνίαο, σο εθ 

ηνχηνπ, ζίγεηαη ε πηζαλή θαηαθχξσζε ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο 

θχιαμεο ζε απηήλ, απφ ηπρφλ επδνθίκεζε ηεο ππφ εμέηαζεο Πξνζθπγήο. 

8. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή κε ηα ππ’ αξηζ. Πξση. 

4319/08.10.2018 θαη 4446/15.10.2018 έγγξαθά ηεο, ηα νπνία ακθφηεξα 

ππεβιήζεζαλ εληφο ηεο δεθαήκεξεο, ηαζζφκελεο απφ ην Νφκν, πξνζεζκίαο 

πξνο ηελ Α.Δ.Π.Π., εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο ελ ιφγσ Πξνζθπγήο, 

αλαθέξνληαο φηη ην ζχλνιν ησλ ηζρπξηζκψλ πνπ πξνβάιιεη ε πξνζθεχγνπζα 

ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί θαηά ηα εηδηθφηεξα ππνζηεξηδφκελα ζηηο απφςεηο ηεο.  

9. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη φηη: «1. Κάζε ελδηαθεξόκελνο, ν νπνίνο 

έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε ηνπ λόκνπ 

4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία από εθηειεζηή 

πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενύηαη, πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηνλ Τίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ ελδίθσλ 
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βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη: «1. Η ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκόηεηαο ησλ πξνβαιιόκελσλ πξαγκαηηθώλ θαη 

λνκηθώλ ηζρπξηζκώλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκώλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη 

δέρεηαη (ελ όισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απόθαζή ηεο… 2. 

Δπί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξώλεηαη νιηθώο ή κεξηθώο ε 

πξνζβαιιόκελε πξάμε, ελώ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο, 

αθπξώλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππόζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα 

λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιόκελε ελέξγεηα …» θαη ε δηάηαμε απηή 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 

10. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή είλαη ηππηθά 

παξαδεθηή θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηελ νπζία ηεο. 

11. Δπεηδή, ε πξνζθνξά ηεο πξνζθεχγνπζαο απνξξίθζεθε κε ηελ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε, θαη’ απνρνρήλ ηνπ ππ’ αξηζ. 1/2018 Πξαθηηθνχ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ κε ηελ αηηηνινγία «[…] ιακβάλνληαο ππόςε ην ππ’ Α.Π. 

ΔΞ-307745/6-9-2018 έγγξαθν ηνπ ΣΔΠΔ (ζώκα πξαθηηθνύ 1) θαη ηελ ππ’ Α.Π. 

3888/17-9-2018 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ηνπ ΤΔΙ Κ. Μαθεδνλίαο 

(ζώκα πξαθηηθνύ 2). Από ηηο παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

πνπ ελ γλώζεη ηνπ, ππνβάιεη ΤΔΥΓ ζην νπνίν απαληά ΟΦΙ ζηηο εξσηήζεηο: α) 

γηα ην αλ έρεη ελ γλώζεη ηνπ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ θαη β) γηα ην αλ έρεη 

δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, θαη ζπλαθόινπζα ησλ 

πξνεγνύκελσλ δελ ρξεηάζηεθε λα πξνβεί ζε απηνθάζαξζε θαη λα ξπζκίζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ελώ από ζρεηηθό απαληεηηθό έγγξαθν ηεο 

αξκόδηαο ππεξεζίαο (ΣΔΠΔ) βεβαηώλεηαη όηη έρεη ππνπέζεη θαη γηα ιόγν απηό 

θαηαινγίζηεθαλ ζε βάξνο ηνπ ηξεηο παξαβάζεηο (κία πςειή θαη δύν πνιύ 

πςειήο ζνβαξόηεηαο), πξέπεη λα απνξξηθζεί ε πξνζθνξά ηνπ θαη λα 

απνθιεηζηεί από ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ». 
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12. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ ε αλαζέηνπζα αξρή απέξξηςε ηελ 

πξνζθνξά ηεο πξνζθεχγνπζαο εηαηξείαο ιφγσ α) πιεκκεινχο ζπκπιήξσζεο 

ηνπ ππνβιεζέληνο απφ ηελ ηειεπηαία Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (εθεμήο «Σ.Δ.Τ.Γ.»), αθνχ ε πξνζθεχγνπζα παξέιεηςε λα δειψζεη 

ηηο πθηζηάκελεο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ «πςειήο» θαη «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο ζε βάξνο ηεο, θαζψο θαη β) ιφγσ ηεο χπαξμεο ηξηψλ πξάμεσλ 

επηβνιήο πξνζηίκνπ «πςειήο» θαη «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο ζε βάξνο ηεο 

ελ ιφγσ εηαηξίαο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ππ’ αξηζ. πξση. ΔΞ-307745/6-

09-2018 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί ζπλδξνκήο ηξηψλ (3) πξάμεσλ επηβνιήο 

πξνζηίκνπ «πςειήο» θαη «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο ζε βάξνο ηεο 

πξνζθεχγνπζαο θαηά ηα ηειεπηαία δχν (2) έηε θαη ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε ε 

αλαζέηνπζα αξρή θαηφπηλ ηεο απηεπάγγειηεο έξεπλαο θαη ρνξήγεζεο ζρεηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ .ΔΠ.Δ, σο νξίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ πξναλαθεξφκελε λνκνζεζία. 

13. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

(ππφ ΙΙΙ) ππνζηεξίδεη φηη δελ πθίζηαηαη παξαβίαζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, 

αθνχ νη θπξψζεηο πνπ ηεο έρνπλ επηβιεζεί απφ ην. .ΔΠ.Δ. δελ είλαη 

ακεηάθιεηεο θαη δεζκεπηηθέο θαη γηα ην ιφγν απηφλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ 

έπξεπε λα απνθιείζεη ηελ πξνζθνξά ηεο άλεπ εηέξνπ εμαηηίαο ηεο αλαγξαθήο 

ζην νηθείν Μεηξψν ηνπ .ΔΠ.Δ ησλ θπξψζεσλ απηψλ πνπ ηεο έρνπλ επηβιεζεί, 

αιιά ζα έπξεπε λα ηεο δεηήζεη, φπσο παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, 

ψζηε λα εξεπλεζεί εάλ νη ζπγθεθξηκέλεο θπξψζεηο είλαη ακεηάθιεηεο θαη 

δεζκεπηηθέο θαη ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο, σο ε πξνζθεχγνπζα 

ηζρπξίδεηαη, λα απνδερζεί ηελ πξνζθνξά ηεο. Δπηπξνζζέησο, αλαθέξεη φηη ε 

απαίηεζε ηνπ Νφκνπ πεξί κε ηειεζηδηθίαο, αιιά πεξί άκεζεο δεζκεπηηθήο 

ηζρχνο ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ φζνλ αθνξά ηε 

ζηνηρεηνζέηεζε ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο γηα ηηο εηαηξείεο 

θχιαμεο θαη θαζαξηφηεηαο, δπλάκεη ηεο έθδνζεο θαη κφλν ησλ νπνίσλ 

απνθιείνληαη  απφ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο νη ππφςε εηαηξείεο, απνηειεί 
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κέηξν, ην νπνίν παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο σο πξνο ηηο εηαηξείεο απηέο, 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη άγεη ζε αλεπηεηθή κεηαρείξηζή ησλ.  

14. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 18 «αξρέο 

εθαξκνδόκελεο ζηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» παξ. 2 ηνπ λ. 

4412/2016 πξνβιέπεηαη φηη «Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πζπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίαπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α`. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο 

ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο … 5. Η αζέηεζε ηεο 

ππνρξέσζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ζπληζηά ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ` ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 73, θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δηδηθά, 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

θαζαξηζκνύ ή/θαη θύιαμεο, σο ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα λννύληαη 

ηδίσο ηα πξνβιεπόκελα ζην δεύηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α` 115)».  

15. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 73 «Λόγνη απνθιεηζκνύ» παξ. 2 γ΄ ηνπ Ν. 4412/2016 ζηελ νπνία 

παξαπέκπεη ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4412/2016, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 

39 παξ. 1 ηνπ Ν. 4488/2017, νξίδεηαη φηη «Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθόο θνξέαο, εάλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή: … γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα 

όηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 

δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 
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από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απόθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 266), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, σο 

«πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά 

από ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δύν (2) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από δύν (2) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο. Οη ππό αα` θαη ββ` θπξώζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε 

θαη δεζκεπηηθή ηζρύ. Ο ιόγνο απνθιεηζκνύ δελ εθαξκόδεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε 

αμία ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ είθνζη 

ρηιηάδσλ (20.000) επξώ». 

16. Δπεηδή, επέθεηλα ζην άξζξν 68 «Σπκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηώλ 

παξνρήο ππεξεζηώλ» ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη 

ζηελ νπνία δηάηαμε παξαπέκπεη ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 18 ηνπ Ν.4412/2016, 

νξίδεηαη φηη « 1. … 2.α) Οη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ επηβάιινληαη ζε 

βάξνο εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή/θαη θύιαμεο 

θαηαρσξνύληαη ζην αληίζηνηρν «Μεηξών Παξαβαηώλ Δηαηξεηώλ Παξνρήο 

Υπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ ή/θαη Φύιαμεο» πνπ ηεξείηαη ζηε Γηεύζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Σπληνληζκνύ ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο. β) Η 

αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενύηαη, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξώλ, λα ππνβάιεη γξαπηό αίηεκα πξνο ηε Γηεύζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Σπληνληζκνύ ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε 

ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ όιεο νη πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ 

εξγνιάβσλ. Τν πηζηνπνηεηηθό απνζηέιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζα ζε 

δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. Σε πεξίπησζε 

άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνύηαη λα 

πξνρσξήζεη ζηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. γ) Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη από 

ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ 
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θαζαξηζκνύ ή/θαη θύιαμεο εάλ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο, κέζα ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο, ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά 

όξγαλα ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε 

2063/Γ1632/2011 (Β` 266), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, σο «πςειήο» ή «πνιύ 

πςειήο» ζνβαξόηεηαο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά, από ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ή δύν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα 

ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 

πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από δύν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Η αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα απνθιείζεη από ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο ηηο ππνςήθηεο 

εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή/θαη θύιαμεο: αα) νη νπνίεο έρνπλ 

θεξπρζεί έθπησηεο θαη` εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξόληνο κέζα ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ββ) ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ε 

θύξσζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλόινπ ηεο επηρείξεζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο θαη` εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3996/2011 (Α` 

170) κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.». δ) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

δελ θαιύπηεηαη από ην «Μεηξών Παξαβαηώλ Δηαηξεηώλ Παξνρήο Υπεξεζηώλ 

Καζαξηζκνύ ή/θαη Φύιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή/θαη 

θύιαμεο πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ απηώλ ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο 

ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

«πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο. 3. … 4. … 5. … 6. … 7. Όηαλ νη 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (ΣΔΠΔ) θαη ηνπ ΙΚΑ-

ΔΤΑΜ δηαπηζηώλνπλ παξαβάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε εξγαζία, ηελ 

παξάλνκε απαζρόιεζε αιινδαπώλ ή παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ελεκεξώλνπλ εγγξάθσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
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Δπίζεο, ελεκεξώλνπλ εγγξάθσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ αθνξνύλ ηηο αλσηέξσ δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο. Η πξάμε 

επηβνιήο πξνζηίκνπ ζηνλ εξγνιάβν γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» 

ζνβαξόηεηαο γηα δεύηεξε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζύκβαζεο 

νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θαη ζηελ θήξπμε ηνπ εξγνιάβνπ έθπησηνπ …».  

17. Δπεηδή, πεξαηηέξσ θαη πξνο πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

αλσηέξσ λνκνζεζία, νη πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 ηνπ 

Ν. 4412/2016 θαη 68 παξ. 2 ηνπ Ν. 6863/2010 επαλαιακβάλνληαη mot à mot 

ζην άξζξν 2.2.3. «Λόγνη απνθιεηζκνύ» ηεο ππφ θξίζε ππ’ αξηζ. 18/2018 

Γηαθήξπμεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ φξν 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3. απηνχ, 

αληίζηνηρα. 

18. Δπεηδή,  ελ πξνθεηκέλσ, σο θαη ε πξνζθεχγνπζα ζπλνκνινγεί 

ζηελ Πξνζθπγή ηεο (ζει. 8 απηήο) ηεο έρoπλ επηβιεζεί νη θάησζη θπξψζεηο α) 

κε ηελ ππ’ αξηζ. 284515/1-11-2017 πξάμε επηβνιήο, πξφζηηκν πνζνχ 4.500 

επξψ γηα παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

[…], β) κε ηελ ππ’ αξηζ. 171060/24-5-2018 πξάμε επηβνιήο, πξφζηηκν πνζνχ 

1.500 επξψ γηα παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο […], θαζψο θαη γ) κε ηηο ππ’ αξηζ. 282260 θαη 282149/10-8-2018 

πξάμεηο επηβνιήο, πξφζηηκα πνζψλ 15.000 επξψ θαη 15.000 επξψ, αληίζηνηρα, 

απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο […]. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ζπλεκκέλα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα, αλαθνξηθά κε ην 

ππφ α΄ αλσηέξσ πξφζηηκν έρεη θαηαηεζεί ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν […] ε ΠΡ 

[…] Πξνζθπγή, αλαθνξηθά κε ην ππφ β΄ πξφζηηκν έρεη θαηαηεζεί ζην Γηνηθεηηθφ 

Πξσηνδηθείν […] ε ΠΡ […] Πξνζθπγή, ελψ φζνλ αθνξά ηα ππφ γ΄ επηβιεζέληα 

πξφζηηκα απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο […] θαηαηέζεθε ε ππ’ αξηζ. 305135/5-

9-2018 Αίηεζε Θεξαπείαο. Η ηειεπηαία έγηλε δεθηή θαη αθπξψζεθαλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ κε ηηο νπνίεο επηβιήζεθαλ ηα 

αλσηέξσ ππφ γ΄ επηβιεζέληα πξφζηηκα. Δηδηθφηεξα θαη φζνλ αθνξά ηελ 



 
 

Αριθμός απόθαζης: 997/2018 

 

11 
 

ηειεπηαία πεξίπησζε, σο ε πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη θαη απνδεηθλχεη κε ηελ ππ’ 

αξηζ. πξση. […] απφθαζε ηεο […] έγηλε απνδεθηή ε Αίηεζε Θεξαπείαο πνπ 

θαηέζεζε θαη απνθαζίζηεθε ε αλάθιεζε θαη νιηθή δηαγξαθή ηεο 282260/10-8-

2018 απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ Μεηξψν 

Παξαβαηψλ, ελψ κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 324237/19-9-2018 απφθαζε έγηλε 

απνδεθηή ε Αίηεζε Θεξαπείαο θαη απνθαζίζηεθε ε αλάθιεζε θαη νιηθή 

δηαγξαθή ηεο 282149/10-8-2018 απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. Σνχησλ 

δνζέλησλ, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη δελ πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε ηνπ 

Νφκνπ θαη ηεο Γηαθήξπμεο, σο αλαθέξζεθαλ, πεξί ηξηψλ (3) πξάμεσλ επηβνιήο 

πξνζηίκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαηαη ζηνηρεηνζέηεζε ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ 

παξαπηψκαηνο, αθνχ νη  ππφ γ΄ πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ αλαθιήζεθαλ - 

θαη ζπλεπψο, σο αλαθέξεη εάλ ην ΣΔΙ δεηήζεη λέν Μεηξψν ζα δηαπηζηψζεη φηη 

δελ ζπληξέρεη ιφγνο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηεο, αθνχ δελ έρνπλ ηειεζηεί 

απφ ηελ εηαηξία απηήλ ηξεηο παξαβάζεηο ηα ηειεπηαία δχν έηε, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη ηηο νπνίεο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

δελ γλψξηδε θαηά ηελ απνζηνιή ηεο πξνζθνξάο ηεο ζηηο 27.08.2018 θαη 

ζπλεπψο νπδεκία απνζηψπεζε ζηνηρείσλ δελ πθίζηαηαη -, ζε θάζε δε 

πεξίπησζε απηέο, νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ, δελ είλαη ακεηάθιεηεο θαη 

δεζκεπηηθέο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016, ψζηε λα 

είλαη λφκηκνο ν απνθιεηζκφο ηεο. 

19. Δπεηδή, απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 73 παξ. 2 γ΄ ηνπ Ν. 4412/2016 ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 

ε ζπλδξνκή πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ «πςειήο» ή/θαη «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο ζε βάξνο ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα, ελψ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4412.2016 παξ. 5 εηδηθά, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο, σο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λννχληαη ηδίσο ηα πξνβιεπφκελα ζην 

δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη απφ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη 
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θχιαμεο εάλ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 

εηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ηξεηο (3) 

πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 

266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο. 

Απφ ηε ζπλδπαζηηθή εξκελεία ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ελαξγψο πξνθχπηεη φηη 

κε απηέο ζεζπίδνληαη φκνηνη ιφγνη απνθιεηζκνχ, ησλ εηδηθφηεξσλ πξνβιέςεσλ 

ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 θαηηζρπνπζψλ φζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο 

θαζαξηζκνχ/θχιαμεο. Με ηε δηάηαμε απηή ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 δελ 

απαηηείηαη ηειεζηδηθία θαη δεζκεπηηθή ηζρχ ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, αιιά 

ζπληζηνχλ ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα αξθνχλησλ γηα ηε 

ζηνηρεηνζέηεζή ηνπ, ε επηβνιή ηξηψλ (3) πξάμεσλ πξνζηίκνπ. Δλ πξνθεηκέλσ, 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο πθίζηαλην νη 

πξνβιεπφκελεο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ, φπσο ν Νφκνο νξίδεη, 

πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηείηαη ε έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο 

θαη ζπλεπψο λνκίκσο ε αλαζέηνπζα αξρή απέθιεηζε ηελ πξνζθεχγνπζα. 

Δπηπιένλ θαη θαη΄ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, νπδεκία ππνρξέσζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πθίζηαην βάζεη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ πεξί 

έξεπλαο ηνπ ακεηαθιήηνπ θαη ηεο δεζκεπηηθφηεηαο ησλ πξάμεσλ/ θπξψζεσλ 

απηψλ, σο ε πξνζθεχγνπζα αβάζηκα ηζρπξίδεηαη, αθνχ ηνχην δελ εξείδεηαη ζε 

θαλέλαλ θαλφλα δηθαίνπ, ψζηε λα πξνθχπηεη παξαβίαζε ηνπ θαη θαη’ 

αθνινπζίαλ ππνρξέσζε αθχξσζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.  

20. Δπεηδή, απνξξηπηένο ηπγράλεη θαη ν ηζρπξηζκφο ηεο 

πξνζθεχγνπζαο πεξί παξαβίαζεο ηεο αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο φζνλ αθνξά ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο, 

δηφηη ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010 δελ απαηηεί ηελ ηειεζηδηθία ησλ πξάμεσλ 

επηβνιήο πξνζηίκσλ. Καη ηνχην δηφηη, εθφζνλ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο φπσο πξάμεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θείκελν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα απνθιείζεη ηελ πξνζθνξά ηεο 
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πξνζθεχγνπζαο ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 68 ηνπ 

Ν. 3863/2010 πξνυπνζέζεσλ, δελ ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα 

φπσο εξκελεχζεη θαη θξίλεη ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 68 θαη ηελ 

ζπκθσλία απηήο κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Με 

άιια ιφγηα ζα απνηεινχζε επζεία παξαβίαζε απφ ηελ κεξηά ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη πξνζβνιή δηάηαμεο λφκνπ, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 

3863/2010, ηπρφλ εθαξκνγή ηεο επλντθφηεξεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 

ηνπ Ν.4412/2016 θαη κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, σο 

εηδηθφηεξνπ θαη ζπλεπψο θαηηζρχνληνο, σο δήζελ ηνπ ηειεπηαίνπ 

παξαβηάδνληνο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

Δληεχζελ παξέπεηαη, φηη δε λνείηαη δπλαηφηεηα εξκελείαο απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή δηάηαμεο λφκνπ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, αιιά δέζκηα αξκνδηφηεηα ηεο απηήο πξνο εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. ε θάζε, δε, πεξίπησζε θαη φζνλ αθνξά ην δήηεκα απηφ, 

έρεη θξηζεί ζρεηηθψο φηη «… κόλε ε έθδνζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην ζρεηηθό 

όξν ηεο έλδηθεο Γηαθήξπμεο [ππ’ αξηζκ. 2.2.3.3. ζη. (ε)] πξάμεσλ επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε απνθιεηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα, δελ πξνζαπαηηείηαη δε θαη βεβαίσζε ηεο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν 

ηειεζίδηθεο ή δεζκεπηηθήο ηζρύνο απηώλ ή εθδόζεσο απνθάζεσο κε ηζρύ 

δεδηθαζκέλνπ […] Δπνκέλσο, δελ πηζαλνινγείηαη σο βάζηκνο θαη ν ιόγνο ηεο 

ππό θξίζε αίηεζεο, θαηά ηνλ νπνίν απαηηείηαη απμεκέλνο βαζκόο βεβαηόηεηαο 

πεξί ηελ δηάπξαμε ησλ απνδηδόκελσλ παξαβάζεσλ, αιπζηηειώο δε 

πξνβάιιεηαη ζπλαθώο θαη ηζρπξηζκόο πεξί δηθαζηηθήο ακθηζβεηήζεσο ησλ ελ 

ιόγσ παξαβάζεσλ, θαζόζνλ, θαη΄αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, δελ αζθεί επηξξνή 

επί ηεο δηαγλώζεσο ηνπ πξνθείκελνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ» (ΓΔθΘεζ. Γ΄ Σκήκα 

Αθπξσηηθφ 8/2018). 

21. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ν πξψηνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία. 

22. Δπεηδή, κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο Πξνζθπγήο ηεο (ππφ IV), ε 

πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη ελ πξνθεηκέλσ θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
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εθαξκνζηέα ήηαλ ε παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 73 Ν. 4412/2016, θαζφζνλ φθεηιε  ε 

αλαζέηνπζα αξρή λα δεηήζεη απφ ηελ πξνζθεχγνπζα δηεπθξηλίζεηο ελφςεη ηνπ 

επηθείκελνπ απνθιεηζκνχ ηεο, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηελ πξνζθεχγνπζα 

λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε 

επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο 

ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη ζπλεπψο πθίζηαηαη παξαβίαζε νπζηψδε ηχπνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο αθνχ ε αλαζέηνπζα δελ παξείζρε ηέηνηα δπλαηφηεηα, αιιά 

απέθιεηζε ηελ πξνζθεχγνπζα εμαηηίαο ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην Μεηξψν 

θπξψζεσλ. 

23. Δπεηδή, φζνλ αθνξά ηνλ ιφγν απηφλ, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη 

φπσο θαη ε πξνζθεχγνπζα ζπλνκνινγεί (ζει. 9 ηεο Πξνζθπγήο) ζην ζρεηηθφ 

πεδίν ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. απήληεζε «ΟΥΙ» αλαθνξηθά κε ηνλ αλ έρεη, ελ γλψζεη ηεο, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Δθφζνλ, φκσο, πθίζηαληαη νη νξηδφκελεο παξαβάζεηο ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 ζην πξφζσπν νηθνλνκηθνχ θνξέα επέξρεηαη άλεπ 

εηέξνπ ν απνθιεηζκφο απηνχ, εθηφο θαη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζηαζκίζεη θαη 

θξίλεη επαξθή ηα δεινχκελα ζην Σ.Δ.Τ.Γ. κέηξα απηνθάζαξζεο πνπ έρεη ιάβεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνο απνθπγήλ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ θαη αληηκεηψπηζεο 

ηεο ζρεηηθήο παξαβίαζεο ζην κέιινλ. Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα ιάβεη ρψξα 

ζρεηηθή ελέξγεηα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζα πξέπεη λα είλαη ζε γλψζε 

απηήο, ηφζν νη θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φζν θαη 

ηα ζρεηηθά κέηξα απηνθάζαξζεο πνπ απηφο έρεη ιάβεη. Δλ πξνθεηκέλσ θαη 

δνζείζεο ηεο απάληεζεο «ΟΥΙ» πνπ έδσζε ε πξνζθεχγνπζα ζην ππφςε πεδίν 

ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ., νπδεκία γλψζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πθίζηαην πεξί ησλ ελ 

ιφγσ επηβιεζεηζψλ θπξψζεσλ ζηελ πξνζθεχγνπζα, πνιιψ δε κάιινλ ησλ 

ζρεηηθψλ δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ απηήο πξνο ακθηζβήηεζε απηψλ. Άιισζηε θαη 

σο πξνειέρζε ε αλαζέηνπζα αξρή έιαβε γλψζε ην πξψηνλ γηα ηηο ελ ιφγσ 

θπξψζεηο ηεο πξνζθεχγνπζαο κε ην ππ’ αξηζ. πξση. ΔΞ-307745/6-09-2018 

Πηζηνπνηεηηθφ πεξί ζπλδξνκήο ηξηψλ (3) πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ 

«πςειήο» θαη «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο 
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θαηά ηα ηειεπηαία δχν (2) έηε κεηά ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Νφκν 

απηεπάγγειηε έξεπλα θαη ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ .ΔΠ.Δ. Σνχηνπ δνζέληνο, νπδεκία ππνρξέσζή ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πθίζηαην πξνο θιήζε ηεο πξνζθεχγνπζαο πεξί παξνρήο 

δηεπθξηλίζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ επηθείκελν απνθιεηζκφ ηεο, θαζψο απφ ην 

ρνξεγεζέλ έγγξαθν ηνπ .ΔΠ.Δ πξνέθππηε ε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 

Ν.3863/2010 θαη σο εθ ηνχηνπ λνκίκσο ε αλαζέηνπζα απέθιεηζε ηελ 

πξνζθεχγνπζα απφ ηε ζπλέρεηα ηεο ππφ θξίζε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  

24. Δπεηδή, ζπλεπψο, λνκίκσο ε πξνζβαιιφκελε απέξξηςε ηεο 

πξνζθνξά ηεο πξνζθεχγνπζαο, αθνχ νπδέλ κέηξν απηνθάζαξζεο είρε ιεθζεί 

πξνζθνκηζζεί θαη δεισζεί ζην Σ.Δ.Τ.Γ. θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο θαη θξίζεο επ’ απηήο, ηα νπνία θαηά ην θξίζηκν εθείλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πιεξνχζαλ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 πνπ ζπληζηά 

«ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα» θαη απνηειεί ππνρξεσηηθφ ιφγν 

απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2.3.3. ηεο Γηαθήξπμεο. ε θάζε, δε, 

πεξίπησζε αθφκα θαη αλ ήζειε ππνηεζεί φηη είρε εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία πξνο 

ιήςε ηέηνησλ κέηξσλ απηνθάζαξζεο, νπδέλ είρε δεισζεί ζην Σ.Δ.Τ.Γ. ζην 

ζρεηηθφ πεδίν αλαθνξηθά κε ην δήηεκα απηφ θαηά ηα πξνιερζέληα, ελψ ηα 

ηζρπξηδφκελα κέηξα απηνθάζαξζεο πνπ ε πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη πσο έιαβε,  

έιαβαλ ρψξα ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν (05.09.2018 θαηαηέζεθαλ νη αηηήζεηο 

ζεξαπείαο) ηεο πξνζθνξάο ηεο (ε νπνία έιαβε ρψξα ζηηο 27.08.2017). Καηά 

ζπλέπεηα νξζψο ε πξνζβαιιφκελε απέξξηςε ηελ πξνζθνξά ηεο 

πξνζθεχγνπζαο δνζέληνο φηη θαηά ην θξίζηκν ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ηεο πξνζθεχγνπζαο ζπλέηξεραλ νη λφκηκνη ιφγνη απνθιεηζκνχ απηήο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010 θαη 2.2.3. ηεο Γηαθήξπμεο. 

25. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ θαη ν δεχηεξνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία. 

26. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ ηξίην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

(ππφ V) ππνζηεξίδεη φηη νπδέπνηε «ελ γλψζεη ηεο» παξαβίαζε ππνρξεψζεηο ηεο 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, σο ην 
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εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. νξίδεη θαη γηα ην ιφγν απηφλ 

απήληεζε «ΟΥΙ», αθνχ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Υίνπ θαη Λάξηζαο δελ πξνθχπηεη φηη ππήξρε γλψζε 

ηεο πξνζθεχγνπζαο γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, εάλ 

ππνηεζεί φηη έπξεπε λα απαληεζεί δηαθνξεηηθά ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, ήηνη 

κε απάληεζε «ΝΑΙ», ηφηε ζα πηνζεηνχζε ε πξνζθεχγνπζα ηελ εθδνρή φηη ε 

εηαηξεία νθείιεη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. λα απηνελνρνπνηεζεί, 

παξαδερφκελε φηη δήζελ ηέιεζε ηελ παξάβαζε ελ γλψζεη ηεο. Πεξαηηέξσ, ε 

πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ζπγρέεη κε ηελ απφθαζε ηεο 

ηε «γλψζε» ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηελ χπαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ, κε ηελ «ελ γλψζεη ηεο παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο».   

27. Δπεηδή, ζην Μέξνο ΙΙΙ ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. θαη ζην πεδίν Γ απηνχ, «Λόγνη 

πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα», ηίζεηαη σο εξψηεκα αλ «ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 

ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δίθαην», ελψ παξαθάησ ηίζεηαη ε εξψηεζε αλ «έρεη 

δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα; Δάλ λαη, 

λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο». 

28. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο επηβιεζείζεο 

ζε απηή πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ είρε γλψζε απηψλ, αθνχ απηέο είραλ 

επηβιεζεί ζε απηήλ ζε ρξφλν θαηά πνιχ πξνγελέζηεξν (01.11.2017 θαη 

28.06.2017) ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηεο (27.08.2018), ελψ είρε αζθήζεη θαηά 

απηψλ, νκνίσο ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν (21.11.2017 θαη 28.06.2017), δηθαζηηθέο 

Πξνζθπγέο, απφ ηελ άζθεζε ησλ νπνίσλ νκνίσο απνδεηθλχεηαη ε γλψζε 

απηψλ ησλ πξνζηίκσλ (αλσηέξσ ζθ. 18, ππφ α΄ θαη β΄ πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκσλ). Δπηπξνζζέησο, πθίζηαην θαη γλψζε ηεο πξνζθεχγνπζαο 

αλαθνξηθά θαη κε ηηο ππ’ αξηζ. πξση. 282149 θαη 282260 πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκσλ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο […] (αλσηέξσ ζθ. 18, ππφ γ΄ πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκσλ), αθνχ απηέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ απφ 05.09.2018 
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θαη κε αξ. πξση. 305135 Αίηεζε Θεξαπείαο ηεο πξνζθεχγνπζαο, πεξηήιζαλ ζε 

γλψζε ηεο δηα θνηλνπνίεζεο κέζσ ΔΛΣΑ θαηά ηελ 27ε.08.2018, ήηνη θαηά ηελ 

εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηεο. Καηά ηνχην ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο θαη 

ν ζρεηηθά πξνβαιιφκελνο ηζρπξηζκφο ηεο παξεκβαίλνπζαο πεξί γλψζεο ηεο 

πξνζθεχγνπζαο θαη ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ, ζε θάζε δε 

πεξίπησζε πεξί δπλαηφηεηάο απηήο, αθνχ έιαβε γλψζε ησλ πξάμεσλ απηψλ 

ζηηο 27.08.2018, ήηνη ζε ρξνληθφ ζεκείν πξσζχζηεξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ έιεγε ηελ 28ε.08.2018 θαη ψξα 

13:00 κ.κ. λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηεο θαη λα επαλππνβάιεη απηήλ, 

ζπκκνξθνχκελε ζηα αλσηέξσ, ή λα επαλππνβάιεη ην Σ.Δ.Τ.Γ., 

ζπκπιεξψλνληαο απηφ νξζά.  

29. Δπεηδή θαη ζε θάζε πεξίπησζε, λνκίκσο ε αλαζέηνπζα αξρή 

απέθιεηζε ηελ πξνζθεχγνπζα, αθνχ ζην εξψηεκα ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. αλ «έρεη 

δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα;…», ε 

πξνζθεχγνπζα απήληεζε πιεκκειψο, θαηά ηα πξνιερζέληα, «ΟΥΙ», ελψ 

πθίζηαην γλψζε ηεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ 

θαηά ηα πξνεθηεζέληα. Δπηπιένλ, σο πξνθχπηεη απφ ηε γξακκαηηθή εξκελεία 

ηεο εξψηεζεο απηήο, νπδεκία «ελ γλψζεη» ηεο πξνζθεχγνπζαο δηάπξαμε 

επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο απαηηείηαη, αιιά σο ζαθψο εξσηψληαη νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηπρφλ επαγγεικαηηθά 

παξαπηψκαηα, ησλ νπνίσλ ελ πξνθεηκέλσ είρε γλψζε ε πξνζθεχγνπζα θαη 

πιεκκειψο δελ αλέθεξε απηά ζην ππνβιεζέλ Σ.Δ.Τ.Γ. ηεο. 

30. Δπεηδή, ηνχησλ νχησο ερφλησλ, ν ιφγνο απηφο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο. 

31. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ ηέηαξην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

(ππφ Vβ) ππνζηεξίδεη φηη δελ πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε ηνπ Νφκνπ θαη ηεο 

Γηαθήξπμεο, αθνχ δελ πθίζηαληαη ηξεηο (3) παξαβάζεηο ηα ηειεπηαία δχν (2) 

ρξφληα σο ν Νφκνο νξίδεη, δνζέληνο φηη νη ππ’ αξηζ. 282260 θαη 282149/10-8-

2018 πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο Πάηξαο 

αλαθιήζεθαλ ζπλεπεία απνδνρήο ζρεηηθψλ Αηηήζεσλ Θεξαπείαο θαη ζπλεπψο 
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απηέο ζεσξνχληαη σο κεδέπνηε ηζρχζαζεο δνζέληνο φηη αλαθιήζεθαλ σο 

παξάλνκεο θαη εζθαικέλεο αλαδξνκηθψο απφ ηνλ ρξφλν έθδνζήο ηνπο.  

32. Δπεηδή, ν ιφγνο απηφο ηεο πξνζθεχγνπζαο ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο. Καη ηνχην δηφηη ε αθχξσζε απηή ησλ 

πξάμεσλ ηνπ .ΔΠ.Δ. δελ αλαηξέρεη αλαδξνκηθά σο ε πξνζθεχγνπζα 

ηζρπξίδεηαη (πξβι Α.Δ.Π.Π. 190/2017), αθνχ ζηηο πξάμεηο αλάθιεζεο απηψλ 

νπδεκία ζρεηηθή αλαθνξά θαη αηηηνινγία πθίζηαηαη, σο αβαζίκσο πξνβάιεη ε 

πξνζθεχγνπζα. Δπηπξνζζέησο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε βαζηθή ζπλέπεηα ηεο 

αλάθιεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ άξζε ηεο ηζρχνο ηεο αλαθαινχκελεο πξάμεο, ε 

νπνία ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ πεξίπησζε ησλ λνκίκσλ πξάμεσλ ζηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξάμεο, ex nunc, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

παξαλφκσλ πξάμεσλ ε αλάθιεζή ηνπο ηηο εμαθαλίδεη εμ’ ππαξρήο, 

αλαηξέρνληαο ζην ρξφλν έθδνζήο ηνπο θαη απνθαζηζηψληαο ηε λνκηθή 

θαηάζηαζε πνπ ίζρπε πξηλ ηελ έθδνζή ηνπο, ex tunc (βι. Πξεβεδνχξνπ, Η 

αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, https://www.prevedourou.gr/h-αλάθιεζε-

ησλ-δηνηθεηηθψλ-πξάμεσλ-γελ/). Καηά πάγηα, δε, λνκνινγία θαη ζχκθσλα κε ηηο 

γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ πεξί αλάθιεζεο ησλ παξάλνκσλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ε αλάθιεζε παξαλφκσο εθδνζείζαο δηνηθεηηθήο πξάμεο, 

ζπλεπάγεηαη ηελ εμ’ ππαξρήο εμαθάληζή ηεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

πξνζψπνπ ζην νπνίν αθνξά ε αλαθαινχκελε πξάμε ζηε λνκηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ζα ήηαλ ρσξίο ηελ αλαθιεζείζα πξάμε. Η αλάθιεζε ηεο παξάλνκεο 

πξάμεο, δειαδή, έρεη αλαδξνκηθή δχλακε θαη αλαηξέρεη ζην ρξφλν έθδνζεο ηεο 

αλαθαινχκελεο πξάμεο. Δηέξσζελ θαη argumentum e contrario γίλεηαη δεθηφ φηη 

ε αλάθιεζε λνκίκσο εθδνζείζαο δηνηθεηηθήο πξάμεο ιφγσ κεηαβνιήο λνκηθψλ 

θαη πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε έθδνζεο ηεο ελ ιφγσ 

πξάμεο δελ αλαηξέρεη αλαδξνκηθά, αιιά ε ηζρχο ηεο εθθηλεί απφ ηελ εκέξα 

έθδνζήο ηεο (βι. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 4ε έθδνζε, ζει. 332, 

πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, 10ε έθδνζε, ζει. 194). Δλ 

πξνθεηκέλσ απφ ην ζψκα ησλ ππφςε απνθάζεσλ αλάθιεζεο δελ πξνθχπηεη 

αλαδξνκηθή αθχξσζή ηνπο θαη ζπλεπψο δελ ήξζε ε ηζρχο ησλ αλαθαινχκελσλ 

https://www.prevedourou.gr/h-ανάκληση-των-διοικητικών-πράξεων-γεν/
https://www.prevedourou.gr/h-ανάκληση-των-διοικητικών-πράξεων-γεν/
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απηψλ πξάμεσλ αλαδξνκηθά, νη νπνίεο λνκίκσο είραλ εθδνζεί θαηά ηα 

πξναλαθεξφκελα θαη ζπλεπψο ε άξζε απηψλ εθθηλεί ρξνληθά απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηνπο, ex nunc, σο ζηελ πεξίπησζε ησλ λνκίκσλ πξάμεσλ 

θαη σο ελ πξνθεηκέλσ (βι. Α.Δ.Π.Π. 190/2017, Ράηθν, Βιάρνπ, αββίδε 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Ν. 4412/2016 - Δξκελεία θαη’ άξζξν, Σφκνο I, 2018, ζει. 

700).  

33. Δπεηδή, εηέξσζελ, ην άξζξν 104 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη 

φηη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο 

νξίζηεθαλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη θξίλνληαη ζε 

ηξία (3) ρξνληθά ζεκεία, ήηνη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (θαηαθχξσζε) ηνπ άξζξνπ 80 θαη θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 παξ. 3 πεξ. γ΄ 

ηνπ Ν. 4412/2016, ελψ ε πιήξσζε φισλ ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 

πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά θαη ζηα ηξία σο άλσ αλαθεξφκελα ρξνληθά 

ζεκεία (βι. Α.Δ.Π.Π. 190/2017, Καηεπζπληήξηα Οδεγία, Νν 20, ΔΑΑΓΗΤ, ζει. 

26). Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηεο 

πξνζθεχγνπζαο πθίζηαην παξαβίαζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 68 

ηνπ Ν.3863/2018 θαη ζπλεπψο λνκίκσο ε αλαζέηνπζα αξρή απέθιεηζε ηελ ελ 

ιφγσ πξνζθνξά (βι. θαη ΓΔθΘεζ., Γ΄ Σκήκα Αθπξσηηθφ 6/2018). 

34. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν ηέηαξηνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία. 

35. Δπεηδή, κε ηνλ πέκπην ιφγν ηεο Πξνζθπγήο (ππφ Vγ) ε 

πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη φηη δελ θιήζεθε γηα δηεπθξηλίζεηο, θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 102 ηνπ Ν.4412/2016, σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ ππνβιεζέληνο 

Σ.Δ.Τ.Γ. θαη σο πξνο ηηο απαληήζεηο ηεο, γηα ηηο νπνίεο ζεσξήζεθε απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή φηη ππάξρεη αλαθξίβεηα, νχηε ηεο  δεηήζεθε νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία γηα ηελ επηθαιεζζείζα εξγαηηθή παξάβαζε, ψζηε λα εμαθξηβσζεί 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εάλ απηή ηειέζζεθε κε δφιν ή ελ γλψζεη ηεο, ψζηε 

λα εμεηαζηεί εάλ ζα έπξεπε λα απαληήζεη «ΝΑΙ» ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ζην 

νπνίν απήληεζε «ΟΥΙ».   
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36. Δπεηδή, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016 

πξνβιέπεηαη φηη «1. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξώλνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εύινγε πξνζεζκία, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από επηά (7) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ζε απηνύο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή 

ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη από ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο 

λα έρεη δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππόςε. 2. Η πην 

πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κόλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηώδεηο 

πιεκκέιεηεο ή πξόδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηόξζσζε ή 

ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθώλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, 

ειαηηώκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξώλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο από ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο, πνπ 

δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο, ειιείςεηο σο 

πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ 

εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α` 74), 

κεηαθξάζεσλ θαη ινηπώλ πηζηνπνηεηηθώλ ή βεβαηώζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο από ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, 

πνπ ζεζπίδνληαη κε λόκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Η 

ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξώην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο 

ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκόξθσζε 

κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κόλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε 

θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 3. 

Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε 

κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε 

ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο. 4. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εύινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξόηεξε από επηά (7) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
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ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, ην πεξηερόκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, 

επνπζηώδεηο παξαιείςεηο ή πξόδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη όηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνύλ. Η δηεπθξίληζε απηή δελ 

πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηώδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ 

πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 5. Η παξνρή ηεο δπλαηόηεηαο δηεπθξηλίζεσλ 

ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4, είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκόο ηνπ από ηε 

δηαδηθαζία, ιόγσ αζαθεηώλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη εγγξάθσλ ηεο 

πξνζθνξάο».  

37. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.4412/2016, κε 

ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο γηα ηε πκπιήξσζε - απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ (άξζξν 56 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) εηζάγεηαη ξχζκηζε 

ε νπνία εμππεξεηεί ζηε δηάζσζε πξνζθνξψλ νη νπνίεο πάζρνπλ απφ πξφδεια 

ζθάικαηα ή επνπζηψδεηο παξαιείςεηο. Με ηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο/ππνςεθίνπο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ, ε δπλαηφηεηα 

ζπκπιήξσζεο/ δηεπθξίληζεο πνπ παξέρεηαη αθνξά µφλν ηηο αζάθεηεο, 

επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη 

δηφξζσζεο ή ζπκπιήξσζεο θαη δελ επηηξέπεηαη λα άγεη ζε κεηαγελέζηεξε 

αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, αιιά µφλν ζηελ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη µε λέα 

έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα ηχρεη εθαξκνγήο απηή ε δπλαηφηεηα 

φπσο παξάιεηςε ηηλψλ κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα 

ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ 
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ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ δελ 

επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο 

ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή ζήκαλζε επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ θαη 

κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα δηα ηνπ λφκνπ, θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ ή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαζηεξσκέλα ππνδείγκαηα, 

ππνρξεσηηθά ή µε.  

38. Δπεηδή, επηπξνζζέησο θαη ζχκθσλα θαη κε ηελ πάγηα λνκνινγία 

θαη ππφ ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη  

ελφςεη ηεο αξρήο ηεο ηππηθφηεηαο πνπ δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιεί ηνπο πξνκεζεπηέο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα λνκίκσο, θαηαξρήλ, ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ή λα 

παξέρνπλ ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο θαη φρη λα αλαπιεξψζνπλ κε ππνβιεζέληα ή 

κε λνκίκσο ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά (ηΔ 2454/09, ΔΑ ηΔ 457, 364/09, 

738/09, 180/09, 567/08, 3075/08, 307/07, ΓΔθΑζ 271/2011). Δηδηθφηεξα δε, έρεη 

γίλεη δεθηφ απφ ηε λνκνινγία φηη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ λνείηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν φηαλ γελλάηαη ακθηβνιία σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο θαη φρη 

φηαλ απηφ είλαη ζαθέο, δνζέληνο φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα επξφθεηην γηα 

αζέκηηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

(ηΔ 90/2010). 

39. Δπεηδή, ζηελ εδψ εμεηαδφκελε πεξίπησζε δε δχλαηαη 

παξαδεθηψο λα γίλεη ιφγνο γηα πξφδειν ηππηθφ ζθάικα ή γηα αζάθεηα ή γηα 

επνπζηψδε πιεκκέιεηα, ψζηε λα δχλαηαη παξαδεθηά λα ζπκπιεξσζεί/ 

δηεπθξηληζζεί θαηά ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2010. Καη ηνχην 

δηφηη ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, ζην πξναλαθεξφκελν πξνζθνκηζζέλ Σ.Δ.Τ.Γ. 

πθίζηαηαη νπζηψδεο πιεκκέιεηα σο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ, 

Σκήκα Γ, ζχκθσλα κε ηα φζα έγηλαλ δεθηά κε ηελ παξνχζα, πιεκκέιεηα ε 

νπνία δελ απνηειεί λνκίκσο δήηεκα πξνο δηεπθξίληζε. Δπηπξνζζέησο, ηπρφλ 

ηέηνηα ελέξγεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηελ 
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πξνζθεχγνπζα γηα ηελ επί ηεο νπζίαο εθ λένπ ππνβνιή νξζψο 

ζπκπιεξσκέλνπ Σ.Δ.Τ.Γ., ζα ζπληζηνχζε αλεπίηξεπηε αιινίσζε ηεο 

πξνζθνξάο ηεο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ ππνινίπσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη 

επλντθή κεηαρείξηζε ηεο πξνζθεχγνπζαο, θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016. ε θάζε, δε, πεξίπησζε, ε πιεκκειήο απηή 

δήισζε ηεο πξνζθεχγνπζαο ζπληζηά δήισζε ζαθή θαη μεθάζαξε, ε νπνία 

νπδφισο ρξήδεη δηεπθξηλίζεσο, (βι. ΑΔΠΠ 190/2017, ζθέςε 20). Αληίζηνηρα, 

άιισζηε, θξίζεθε ζρεηηθφ δήηεκα θαη κε εληειψο πξφζθαηε λνκνινγία 

(ΓΔθΘεζ. Γ΄ Αθπξσηηθφ Σκήκα 6/2018, 8/2018) ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Τέινο, 

δελ πηζαλνινγείηαη σο βάζηκνο νύηε ν ιόγνο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη 

ηεο θξηλόκελεο αίηεζεο κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη όηη θαηά παξάβαζε 

νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο ε αηηνύζα δελ θιήζεθε πξνο παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθ κέξνπο ηεο ηέιεζε ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ 

παξαπηώκαηνο. Απηό γηα ην ιόγν όηη νη θαηά ην άξζξν 3 ηεο έλδηθεο δηαθήξπμεο 

θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο αλαθέξνληαη 

ζε λνκίκσο θαηαξρήλ ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ζε αζάθεηεο, 

επνπζηώδεηο πιεκκέιεηεο θαη πξόδεια ηππηθά ζθάικαηα απηώλ. Σηελ 

πξνθείκελε πεξίπησζε, ε αηηνύζα, σο πξνο ην πξναλαθεξόκελν δήηεκα, 

δήισζε όηη δελ έρεη αζεηήζεη ελ γλώζεη ηεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ θαη δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, 

ζπκπιεξώλνληαο κε ηελ έλδεημε «ΟΦΙ» ηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ Τ.Δ.Υ.Γ., ελόςεη 

δε ησλ δειώζεσλ απηώλ δελ θαίλεηαη λα θαηαιείπεηαη πεξηζώξην αλαδήηεζεο 

θαη παξνρήο νπνηαζδήπνηε δηεπθξίληζεο». 

40. Δπεηδή, ζπλεπψο ν πέκπηνο ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο. 

41. Δπεηδή, ηνχησλ νχησο ερφλησλ, πξνθχπηεη φηη λνκίκσο 

απνξξίθζεθε ε ζπκκεηνρή ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ηε ζπλέρεηα ηεο ππφ 

θξίζεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, σο κε πιεξνχζα ην Νφκν θαη ηε Γηαθήξπμε 

θαηά ηα πξνιερζέληα, απνξξηπηνκέλσλ ησλ ιφγσλ πνπ πξνβάιινληαη πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ κε ηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκσλ. 
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42. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκε. 

43. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ 

θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα πνζνχ 2.509,00 € (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε 

θσδηθφ 237250353958 1203 0003), ζα πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 

 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

Απνξξίπηεη ηελ Πξνζθπγή. 

Γέρεηαη ηελ Παξέκβαζε. 

Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ, πνζνχ δχν 

ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ελλέα επξψ (2.509,00 €). 

  

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 01ε Ννεκβξίνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 20 

Ννεκβξίνπ 2018.  

 

     H Πρόεδρος                                          Η Γραμμαηέας 

 

Νεκηαρία – Πηνελόπη Σαμανίδη             Γεωργία Παν. Νηεμερούκα 


