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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 29 Μαρτίου 2018 με την εξής σύνθεση: 

Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος, Ευαγγελία Μιχολίτση -Εισηγήτρια και 

Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλη. 

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων 

προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στην με ημερομηνία  κατάθεσης 

στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού 16.03.2018, με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης (ΓΑΚ) – Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ)/254/19.03.2018 Προδικαστική Προσφυγή της   κοινοπραξίας 

«…………….», με έδρα τα ………….., επί της οδού …………….., αρ…., 

νομίμως εκπροσωπούμενης. 

Κατά του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται.  

Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει ουσιαστικά την 

ακύρωση της με αρ.4/2018 Διακήρυξης  του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και 

επαναπροκήρυξη με τροποποίηση όρων και κυρίως τροποποίηση της 

προυπολογισθείσας δαπάνης 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την  Εισηγήτρια Ευαγγελία Μιχολίτση  

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής έχει 

καταβληθεί e-παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν.4412/2016 και 5 

του ΠΔ 39/2017, ύψους 2.516,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  

196972070958 0515 0032 , αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής της  

Τράπεζας Πειραιώς της 16-3-2018, εκτύπωση από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ 

του e-παραβόλου με αναφορά  «δεσμευμένο»).  

2. Επειδή με την  υπ’ αριθμ. 4/2018 Διακήρυξη  (ΑΔΑ:ΨΝΛΗ46907Τ-
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Θ36) η αναθέτουσα αρχή προκήρυξε δημόσιο  επαναληπτικό ηλεκτρονικό 

ανοικτό άνω των ορίων (διεθνήούς) διαγωνισμό για Μηχανολογικές 

Υπηρεσίες Υποστήριξης (CPV: 71336000-2 Μηχανολογικές υπηρεσίες 

υποστήριξης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 623.853,11 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.   

3. Επειδή η ως άνω προκήρυξη απεστάλη στις 6-3-2018 για 

δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναρτήθηκε 

στις 7.3.2018 στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.18PRΟC002767757 ) και στο ΕΣΗΔΗΣ  

και έλαβε αριθμό Συστήματος  55083.    

4. Επειδή η προσφεύγουσα κατέθεσε στις 16/3/2018 στον διαδικτυακό 

τόπο διαγωνισμού την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή, νομίμως 

υπογεγραμμένη, έχοντας κάνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 την οποία κοινοποίησε στην ΑΕΠΠ με  

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυθημερόν. 

5. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του, της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας 

ανάθεσης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV του Ν. 4412/2016. 

6. Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 9 του π.δ 39/2017 κοινοποίησε, στις 20/3/2018 – προβαίνοντας 

και σε σχετική ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού - την υπό 

εξέταση προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος 

μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής.  

7. Επειδή η προσφεύγουσα θεμελιώνει, κατ’ αρχήν, έννομο συμφέρον 

για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής βάσει του αντικειμένου 

εργασιών και του σκοπού της κοινοπραξίας που αναφέρεται στην με 

αριθμό 36958/ 29/1/2018 Συμβολαιογραφική τροποποίηση συμφωνητικού 

σύστασης κοινοπραξίας της Συμβολαιογράφου Χανίων ……….., το οποίο 

προσκόμισε η προσφεύγουσα κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εισηγήτριας, 

και των γενικά αναφερόμενων στο σώμα της προσφυγής, καθόσον δεν 

καθίσταται δυνατόν να τεκμηριωθούν μετά βεβαιότητας τα όσα προβάλλει η 
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αναθέτουσα αρχή περί έλλειψης εννόμου συμφέροντος προς άσκηση της 

παρούσης.  

8. Επειδή με το αίτημα αναστολής – προσωρινών μέτρων η 

προσφεύγουσα αιτείται να ανασταλεί η ημερομηνία υποβολής προσφορών 

μέχρι ότου εκδοθεί η απόφαση επί της παρούσας Προδικαστικής 

Προσφυγής και δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των 

απαιτούμενων διορθώσεων στην υπόψη Διακήρυξη.  

9. Επειδή η προσφεύγουσα με την υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή ισχυρίζεται συνοπτικά τα εξής :  

Ότι ο προϋπολογισμός Δαπάνης Υπηρεσιών της υπό κρίση Διακήρυξης 

«είναι απολύτως εκτός πραγματικότητας» ως ειδικότερα αναλύει, ενώ 

καταρτίσθηκε κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 

«με εντελώς αυθαίρετα στοιχεία και προφανώς λανθασμένα, με αποτέλεσμα 

να απαγορεύει ουσιαστικά τη συμμετοχή μας σε αυτόν το Διαγωνισμό, 

παραβιάζοντας παράνομα το αναφαίρετο δικαίωμά μας να συμμετάσχουμε 

στον υπόψη Διαγωνισμό». Επιπροσθέτως, στο Παράρτημα II Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων πρέπει να γίνουν, κατά την κρίση της 

προσφεύγουσας, οι αναγκαίες διορθώσεις, ώστε ο Ανάδοχος να μην έχει την 

ευθύνη για την εφαρμογή της ισχύουσας Βιομηχανικής Νομοθεσίας καθόσον 

η στελέχωσή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών 

της Διακήρυξης δεν είναι επαρκής προς τούτο. Επίσης, στο αυτό 

Παράρτημα πρέπει να διορθωθεί το ποσό του προϋπολογισμού της 

σύμβασης στο ποσό των 988.170,55 πλέον ΦΠΑ ως προκύπτει από τους 

ειδικότερα αναφερόμενους υπολογισμούς της προσφεύγουσας και 

προφανώς αντίστοιχες διορθώσεις πρέπει να γίνουν στα κείμενα των 

σελίδων 1 και 5 της Διακήρυξης καθώς και σε κάθε σημείο αυτής που 

υφίσταται αναφορά στον προϋπολογισμό. 

10.Επειδή στις 23-3-2018 η αναθέτουσα αρχή απέστειλε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις απόψεις της, στην ΑΕΠΠ, τις οποίες ανήρτησε 

αυθημερόν και στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού.  

11. Επειδή στις απόψεις της η αναθέτουσα αρχή αναφέρει εν συνόψει 

τα εξής :  
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Καταρχήν υποστηρίζει ότι η άσκηση της προσφυγής είναι προδήλως 

απαράδεκτη καθώς η προσφεύγουσα δεν  είναι εγγεγραμμένη στο «Μητρώο 

Γραφείων Μελετών» οπότε δυνάμει του άρθρου 77 και 460 του Ν. 4412/2016 

καθώς και του Παραρτήματος ΧΙ του ως άνω Νόμου δεν δύναται να 

συμμετάσχει και να αναλάβει τις υπό εξέταση υπηρεσίες οπότε δε θεμελιώνει 

έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσης.  

Δευτερευόντως,  υποστηρίζει ότι «ο προϋπολογισμός δαπάνης των 

δημοπρατούμενων υπηρεσιών, στηρίχθηκε στις εγκεκριμένες με την απόφαση 

239/03/04-2017 Διοικήτριας 7ης ΥΠΕ Κρήτης, τεχνικές προδιαγραφές, για τις 

Μηχανολογικές Υπηρεσίες Υποστήριξης των Νοσοκομείων της και ειδικότερα 

στα οριζόμενα στο άρθρο 24 αυτής, καθώς και στα οριζόμενα του άρθρου 53 

παρ. 8 του Ν. 4412/2016, καθώς και στην ΥΑ Αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466, 

ΦΕΚ Β/2519/20-7-2017» προβαίνοντας σε περαιτέρω σχετική ανάλυση.  

Κατά τρίτον, αναφέρει ότι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

λήφθηκαν ιδιαίτερα υπόψη οι απαιτούμενες με αυτή υπηρεσίες συντήρησης 

Η/Μ,  ειδικότητες, προσόντα και τιθέμενη προϋπηρεσία του τεχνικού 

προσωπικού του αναδόχου, καθώς και οι υποχρεώσεις τους (αναδόχου και 

προσωπικού) έναντι του κυρίου του έργου, για τον προσδιορισμό του 

Εργατικού Κόστους (που συμπεριλαμβάνει τις μεικτές αποδοχές εργαζομένου 

και τις εργοδοτικές εισφορές). Και ότι για τους λόγους αυτούς επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού τους, οι αποδοχές δημοσίων 

υπαλλήλων, αντίστοιχων ειδικοτήτων και όχι οι υπολειπόμενες αυτών, νόμιμοι 

κατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια, αναλύοντας περαιτέρω όλες τις άνω 

αναφερθείσες παραμέτρους διαμόρφωσης του υπό εξέταση 

προϋπολογισμού, ο οποίος κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής είναι 

επαρκής και τεκμηριωμένος.  

Τέλος, η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει ότι η προσφεύγουσα στοχεύει 

να αυξήσει υπέρογκα τον προϋπολογισμό της υπό κρίση σύμβασης σε βάρος 

του δημοσίου συμφέροντος, παρόλο που η ίδια δεν ζημιώνεται καθόσον, ως 

διατείνεται η ίδια με την προσφυγή της προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες στο 

Νοσοκομείο με «Καθαρό ετήσιο ποσό» το ποσό των 630.912,00 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
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 12. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «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. […] Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των 

διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.[…].  

13. Επειδή το άρθρο  53 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Περιεχόμενο 

εγγράφων της σύμβασης» προβλέπει   τα εξής :   

 «1. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και 

πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ 

τους προσφορών. 

2. Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του 

άρθρου 63 και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση 

που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως: 

α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια 

υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής τους, 

γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού 

μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο 

της υπηρεσίας αυτής, 

δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την 

ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την 

αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που 

δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία, 

ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης 

οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις 

και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των 
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δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των παρατάσεων για την άσκησή 

τους, 

στ) το είδος της διαδικασίας, 

ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής, 

η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής, 

θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την 

κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύμφωνα και με την 

παρ. 10, 

ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το 

χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς 

και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται, 

ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την 

περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του 

ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση 

της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, 

ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, 

ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα 

αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα 

των υποψηφίων ή προσφερόντων, 

ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα 

τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59, 

ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών, 

ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των 

προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87 

ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, 

ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται 

την απόρριψη της προσφοράς, 

ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της 

σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους 

πληρωμής, 
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ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και 

κατηγορηματικών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, κατά το άρθρο 

132, 

κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.), 

κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης, 

κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των 

εγγράφων της σύμβασης, 

κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα 

δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη 

των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη νομοθεσία, 

κδ) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

αα) τον προϋπολογισμό δημοπράτησης, το τιμολόγιο δημοπράτησης, 

την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική 

μελέτη ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την κατακύρωση της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, 

ββ) τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των οικονομικών προσφορών, 

γγ) αμοιβή των αξιολογότερων μελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

δδ) το απαιτούμενο στάδιο της μελέτης που πρέπει να υποβάλουν οι 

οικονομικοί φορείς, στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 50, 

εε) στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 50 τα σχέδια 

συμβολαίου οροφοκτησίας, κανονισμού λειτουργίας, πινάκων ποσοστών 

συνιδιοκτησίας και κατανομών των κοινόχρηστων δαπανών ή δαπανών για τα 

κοινόκτητα πράγματα, προσυμφώνων σταδιακής μεταβίβασης ποσοστών του 

οικοπέδου ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, 

στστ) στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 50, το είδος 

και την έκταση των διατιθεμένων ανταλλαγμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η 

αναγωγή σε κοινή βάση, εξέταση και βαθμολόγηση τόσο των τεχνικών 

προσφορών όσο και των οικονομικών, 

κε) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών 

και παροχής τεχνικών υπηρεσιών: 



Αριθμός απόφασης: Α151/2018 

 

 

8 

 

αα) το τεύχος τεχνικών δεδομένων, τη συγγραφή υποχρεώσεων, το 

τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την 

κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, 

ββ) την κατηγορία μελέτης, κατά την περίπτωση (15) της παρ. 3 του 

άρθρου 2 που απαιτείται για κάθε επί μέρους μελετητικό αντικείμενο της 

σύμβασης, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας γενικής 

εμπειρίας ανά κατηγορία μελέτης, που αντιστοιχεί στην προς ανάθεση 

σύμβαση, 

γγ) την προεκτιμώμενη αμοιβή ή το κατ’ αποκοπή τίμημα για την αμοιβή 

όλων των πρώιμων σταδίων στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 51, 

δδ) την εξειδίκευση των πρώιμων σταδίων των κύριων ή και 

υποστηρικτικών μελετών στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 51 

εε) τις προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης κατά το άρθρο 196, 

κστ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες 

διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221). 

3. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης 

που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

4. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς 

δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που 

αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής 

τους. 

5. Πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ εκδίδονται από 

την Αρχή, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 

4013/2011, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

6. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά πρότυπα τεχνικού περιεχομένου των 

περίπτωσεων κδ΄ και κε΄ της παρ. 2, με δεσμευτική ή μη ισχύ, καθώς και 

σχετικές εγκύκλιοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. 
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7. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά 

τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α) Κατά την έγκριση της διακήρυξης το υπάρχον στην εγκεκριμένη 

μελέτη σχέδιο διακήρυξης προσαρμόζεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα 

τεύχη διακήρυξης εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και αναγκαία 

προσαρμογή των άλλων στοιχείων της μελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της 

διακήρυξης. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

που εκδίδεται μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνώμη 

του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών, μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον 

όροι, που αφορούν την τεχνική και οικονομική ικανότητα όταν τούτο 

ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου. 

γ) Με τα έγγραφα της σύμβασης επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος 

την αναγκαία συμπλήρωση ή προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης προς τα 

δεδομένα του εδάφους. 

δ) Η διακήρυξη μνημονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέδια που μαζί με 

αυτήν αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της σύμβασης. Σε περίπτωση 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 ή απευθείας ανάθεσης του 

άρθρου 118, τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται στη σύμβαση. 

ε) Τα τεχνικά τεύχη είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν εικόνα του 

έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει ο ανάδοχος με τη σύμβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές 

υποχρεώσεων κ.λπ.). 

στ) Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της 

προεκτίμησης του κόστους του έργου και ανώτατο όριο προσφοράς, όταν τα 

έγγραφα της σύμβασης δεν ορίζουν ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις. 

Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι αναλυτικός ή να περιλαμβάνει κατ’ 

αποκοπή τίμημα για το έργο ή τμήματά του. 

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

εγκρίνεται Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών 
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ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος των έργων και με την 

προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσής τους. 

η) Ο Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών, 

μετά την έγκρισή του, ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές που 

δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις έργων. 

θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της 

υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, 

καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν 

γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που 

ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης 

στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ.πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία 

μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν 

μελλοντικές συμφωνίες. 

ι) Ο προϋπολογισμός της αναθέτουσας αρχής, όταν είναι αναλυτικός, 

ομαδοποιεί τις ομοειδείς εργασίες με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης 

κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια ομαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο των 

εργασιών είναι μία ομάδα. Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 95 ο προϋπολογισμός πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται 

σε «Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων. Οι «Ομάδες Εργασιών» ανά 

κατηγορία έργων καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 95, οι τιμές του τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή 

περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’ 

αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο. Στην 

περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 125, για έργα που η προμέτρηση των 

εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων, 

επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων 

και για ύψος προϋπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς 

Φ.Π.Α., μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των 

επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε 

ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο. 
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ια) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής 

προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στα έγγραφα της σύμβασης, 

κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 124 έως 126. 

ιβ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, με τα έγγραφα της σύμβασης 

μπορεί να ζητείται από τους οικονομικούς φορείς, ο προσδιορισμός 

τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του 

έργου, η υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα, ο 

καθορισμός της προθεσμίας για την αποπεράτωση κατασκευής του έργου και 

κοστολόγηση του κύκλου ζωής του έργου, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό 

ανάθεση σύμβασης. 

ιγ) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 ο «Κανονισμός 

Μελετών Έργου», ο οποίος συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή, ειδικά για 

το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρμόστηκε σε παρόμοια έργα, 

περιλαμβάνει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπόνησης 

των μελετών που θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης. 

8. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των αναφερομένων στις 

παραγράφους 1 έως 6, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης 

εφαρμόζονται και τα παρακάτω: 

α) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις προβλέψιμες 

προεκτιμώμενες αμοιβές των επί μέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών που 

απαρτίζουν τη σύμβαση. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες 

δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 186. 

β) Η προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί γινόμενο των μονάδων φυσικού 

αντικειμένου και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων του προς μελέτη έργου, 

όπως προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, με τις τιμές 

αμοιβών, ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, του 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περίπτωσης δ΄. Όταν στην προς 

ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνονται μελέτες κατηγοριών οι οποίες δεν 

τιμολογούνται στον Κανονισμό της περίπτωσης δ΄, η προεκτιμώμενη αμοιβή 
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υπολογίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με βάση ποσοτικά 

στοιχεία που προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και τις ειδικές 

διατάξεις περί αμοιβής των κατηγοριών αυτών, εφόσον ισχύουν, άλλως από 

συγκριτικά στοιχεία για αμοιβές συναφών μελετών ή παροχής τεχνικών 

υπηρεσιών. 

γ) Για ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως γεωτεχνικές 

έρευνες και τοπογραφικές μελέτες), για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής 

προσδιορισμός μονάδων φυσικού αντικειμένου, τίθεται συνολική 

προεκτιμώμενη αμοιβή ανά κατηγορία, ως ανώτατο όριο δαπάνης, η οποία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής. 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 

εγκρίνεται, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, 

Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, που 

περιλαμβάνει: 

(αα) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα 

φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, με βάση, κυρίως, τα 

προβλεπόμενα στάδια μελέτης και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων 

φυσικών αντικειμένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής 

στην περίπτωση αυτή και 

(ββ) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών είτε 

ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων ώστε 

να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή είτε 

ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωπομήνες) που 

ασχολούνται με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση τα προσόντα και την 

εμπειρία τους. 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η εφαρμογή των τιμών του 

κανονισμού για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων 

είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες λαμβάνουν 
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επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση τους, τη 

συνολική δαπάνη της σύμβασης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της και τον 

επικαιροποιημένο φάκελο της δημόσιας σύμβασης. Οι τιμές του κανονισμού 

αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή 

του προηγούμενου έτους. Μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε έτους αποστέλλεται από 

την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικό έγγραφο ενημέρωσης προς τις 

αναθέτουσες αρχές. Οι διακηρύξεις που εγκρίνονται μετά την ημερομηνία αυτή 

λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρμογή των τιμών, για τον 

προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. 

ε) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής 

προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στη διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95. 

9. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν 

από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών 

μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα 

της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του 

άρθρου 132. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της 

αναπροσαρμογής. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης 

και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών. Σε 

περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις 

ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να 

παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση 

εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης 

δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που 

χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία. 

10. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών 

υπηρεσιών, μπορεί να ορίζεται με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης όρος 

περί αναπροσαρμογής της τιμής, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος 

αναπροσαρμογής αυτής». 
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14. Επειδή το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Κριτήρια 

επιλογής» προβλέπονται τα εξής :  

«1. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: 

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, 

β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 

γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς 

φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες 

απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να 

διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου 

απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και 

τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση 

σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο 

της σύμβασης. 

2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους 

οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, 

όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι 

οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 

συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 

υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί 

να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω 

οργανισμού. 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που 

εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής 
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που συστήνουν και στην οποία εκπροσωπούνται τα οικεία επαγγελματικά 

επιμελητήρια, προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης του 

Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Γ΄. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η 

αντιστοιχία κάθε κατηγορίας μελέτης με το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης 

των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο «Μητρώο 

Γραφείων Μελετών» του Παραρτήματος ΧI του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, με γνώμονα την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 

2195/2002. Με όμοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν 

γένει οι παραπάνω κατηγορίες. 

3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν 

ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική 

ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 

έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου 

ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που 

καλύπτεται από τη σύμβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 

τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο 

ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων. 

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι 

οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με 

τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή 

τωναγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την 

απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που 

προβλέπεται στο άρθρο 341. 

Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μπορεί να 

λαμβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις μεθόδους και τα 

κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα έγγραφα της σύμβασης. Οι μέθοδοι και 
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τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειμενικότητα και 

αποφυγή διακρίσεων. 

Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το παρόν άρθρο 

εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα. Εντούτοις, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να 

έχουν οι οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, αν ανατεθούν στον 

ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως. 

Εάν οι συμβάσεις βάσει συμφωνίας-πλαίσιο πρόκειται να ανατεθούν 

μετά από προκήρυξη νέου διαγωνισμού, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου 

εργασιών που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου 

υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων 

συμβάσεων που θα εκτελεστούν ταυτοχρόνως ή , εάν αυτό δεν είναι γνωστό, 

βάσει της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση 

δυναμικών συστημάτων αγορών, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου 

εργασιών που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο υπολογίζεται βάσει του 

αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων συμβάσεων που 

πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος. 

4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν 

ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 

τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε 

κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους 

οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, 

αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν 

εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρεί ότι ένας 

οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες 

εάν διαπιστώσει ότι ο οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα συμφέροντα 

που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης προμηθειών για τις οποίες 

απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων, η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να 
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παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα 

μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, 

της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 

5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 

συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, 

καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη σύμβασης ή στην 

πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος».  

15. Επειδή το άρθρο 77 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Κριτήρια επιλογής 

σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» προβλέπει τα εξής:  

«1. Πέραν των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά για τις 

δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, ισχύουν συμπληρωματικά τα ακόλουθα: 

α) Στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, 

εγγράφονται οικονομικοί φορείς κατά τάξεις και κατηγορίες, 

β) στις διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης παροχής τεχνικών 

υπηρεσιών για τις οποίες δεν τηρούνται μητρώα, η συμμετοχή επιτρέπεται σε 

οικονομικούς φορείς, πιστοποιημένους από αναγνωρισμένο οργανισμό 

πιστοποίησης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

γ) σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων και αν η 

υπό ανάθεση μελέτη ανήκει σε μία κατηγορία, όλα τα μέλη της ένωσης πρέπει 

να είναι εγγεγραμμένα σε αυτήν την κατηγορία, 

δ) σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων και αν η 

υπό ανάθεση μελέτη ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, πρέπει να 

καλύπτονται αθροιστικά όλες οι κατηγορίες. 

2. Πέραν των οριζομένων στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 75, ειδικά για 

τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, ισχύουν συμπληρωματικά τα ακόλουθα: 

α) τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας και γενικής εμπειρίας 

καθορίζονται ανά κατηγορία μελέτης, με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για 

το σύνολο των σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης, 
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β) αν για την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας 

απαιτείται αυξημένη εμπειρία, μπορεί, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου 

τεχνικού συμβουλίου, να απαιτείται με τα έγγραφα της σύμβασης η συμμετοχή 

οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων σε τάξη ανώτερη από αυτήν που 

προκύπτει με βάση την προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, 

γ) αν σε κάποιες κατηγορίες μελετών υφίσταται αποδεδειγμένα μικρός 

αριθμός εγγεγραμμένων μελετητών ή εταιρειών μελετών της απαιτούμενης 

τάξης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού 

συμβουλίου, να επιτρέψει να συμμετέχουν μελετητές ή εταιρείες μελετών της 

αμέσως κατώτερης τάξης κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, 

δ) για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής 

τεχνικών υπηρεσιών επίβλεψης έργου, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 

διαθέτουν εμπειρία από την κατασκευή ή επίβλεψη έργων της αντίστοιχης 

κατηγορίας, με το έργο, του οποίου η επίβλεψη αποτελεί αντικείμενο της υπό 

ανάθεσης σύμβασης. Η απαιτούμενη εμπειρία, ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία με τις ιδιαιτερότητες του προς 

επίβλεψη έργου και να καλύπτεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα 

της σύμβασης, από την ομάδα επίβλεψης, στην οποία επιτρέπεται να 

συμμετέχει μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευή έργων της 

αντίστοιχης, με το προς επίβλεψη έργο, κατηγορίας, η οποία μπορεί να 

προκύπτει είτε από σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα είτε από την εγγραφή 

του στην αντίστοιχη κατηγορία έργου του Μ.Ε.Κ., 

ε) στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο μπορούν να λάβουν 

μέρος οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι σε όλες τις τάξεις πτυχίου, κάθε 

κατηγορίας μελετών της περίπτωσης (15) της παρ. 3 του άρθρου 2, μεταξύ της 

τάξης πτυχίου που προσδιορίζεται από το μέσο μέγεθος προεκτιμώμενης 

αμοιβής των επί μέρους συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, όπως 

εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή και το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 

της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της συμφωνίας πλαισίου. 

3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι υποβαλλόμενες μελέτες πρέπει 

να έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, 
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κατά τον παρόντα, λοιπές διατάξεις σχετικές με όρους άσκησης του 

επαγγέλματος του μελετητή και τα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι 

καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν». 16. Επειδή το 

άρθρο 87 «Κοστολόγηση κύκλου ζωής»προβλέπει τα εξής :  

«Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στο βαθμό που αρμόζει, ένα 

μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός έργου: 

α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως: 

αα) το κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση, 

ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων 

/ πηγών, 

γγ) το κόστος συντήρησης, 

δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και 

ανακύκλωσης, 

β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

συνδέονται με το προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου 

ζωής τους, εφόσον η οικονομική αξία τους μπορεί να προσδιοριστεί και να 

επαληθευτεί· στο κόστος αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται το κόστος εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών ρύπων, καθώς και το κόστος 

για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

2. Όταν η αναθέτουσα αρχή αποτιμά το κόστος χρησιμοποιώντας προσέγγιση 

κοστολόγησης του κύκλου ζωής, αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τα 

δεδομένα που πρέπει να υποβάλουν οι προσφέροντες και τη μέθοδο που θα 

χρησιμοποιήσει για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής βάσει των εν λόγω 

δεδομένων. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του κόστους, το οποίο 

οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, οφείλει να πληροί το 

σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων: 

α) βασίζεται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό 

τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις. Συγκεκριμένα, όταν αυτή δεν έχει 

εκπονηθεί για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή χρήση, δεν συνεπάγεται 
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αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών 

φορέων, 

β) είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

γ) τα απαιτούμενα δεδομένα μπορεί να παρασχεθούν μετά από εύλογη 

προσπάθεια από τους οικονομικούς φορείς που επιδεικνύουν τη μέση δυνατή 

επιμέλεια, περιλαμβανομένων των φορέων τρίτων χωρών που είναι μέρη της 

ΣΔΣ ή άλλων διεθνών συμφωνιών που δεσμεύουν την Ένωση. 

3. Σε περιπτώσεις όπου με νομοθετική πράξη της Ένωσης έχει καταστεί 

υποχρεωτική μια κοινή μέθοδος υπολογισμού του κόστους του κύκλου ζωής, η 

εν λόγω κοινή μέθοδος εφαρμόζεται για την αξιολόγηση του κόστους κύκλου 

ζωής. 

Κατάλογος των εν λόγω νομοθετικών διατάξεων και, όπου κριθεί απαραίτητο, 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων με τις οποίες αυτές συμπληρώνονται, 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XIII του Προσαρτήματος Α΄. 

4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μπορεί να καθορίζονται, με 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα κριτήρια της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, οι τρόποι προσδιορισμού και μέτρησης του 

κόστους του κύκλου ζωής των έργων/μελετών/υπηρεσιών, καθώς και κάθε 

άλλο αναγκαίο θέμα. 

5. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών, μπορεί να 

καθορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, τα κριτήρια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, οι τρόποι 

προσδιορισμού και μέτρησης του κόστους του κύκλου ζωής των 

αγαθών/υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα». 

 17. Επειδή με βάση το άρθρο 1.3. της Διακήρυξης ισχύουν τα 

εξής :  

«Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι Μηχανολογικές Υπηρεσίες 

Υποστήριξης (CPV 71336000-2): ως εξής: Συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης: Προϋπολογισμός: 623.853,11 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ. Π. Α. 503.107,35 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 



Αριθμός απόφασης: Α151/2018 

 

 

21 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων στις τεχνικές 

προδιαγραφές υπηρεσιών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες». 

18. Επειδή σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του 

Ν.4412/2016 προβλέπεται ότι: «Τα σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά 

μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε 

κράτος μέλος είναι: […..] στην Ελλάδα, το «Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων— ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων καθώς και τα νομαρχιακά μητρώα στην περίπτωση των δημόσιων 

συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 76, το 

«Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» και το «Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού» στην περίπτωση των συμβάσεων 

προμηθειών στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο πάροχος 

υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον 

συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος· 

στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για την 

εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο 

Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών», σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της παρ. 1 του άρθρου 77,[….]». 

19. Επειδή το άρθρο 2.2.4 της Διακήρυξης με τίτλο «Καταλληλότητα 

άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας» προβλέπει τα εξής :  

«Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή 

βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 

δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
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πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού». 

20. Επειδή το άρθρο 2.4.4. της Διακήρυξης με τίτλο «Περιεχόμενα 

Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών» προβλέπει τα κάτωθι :  

«Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην 

παρούσα κριτήριο ανάθεσης με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της 

διακήρυξης: 

Α. Τιμές 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της 

ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 

δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) 

δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 

4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή της παρούσας διακήρυξης». 
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21. Επειδή το άρθρο 2.4.6. «Λόγοι απόρριψης προσφορών» 

προβλέπει τα εξής :  

«H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το 

περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 

(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 

τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος 

ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 

αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες 

εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι 

αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει 

δύο ή περισσότερες προσφορές.Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους 

της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ' της παρ. 4 του 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που 

ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης». 

Επειδή στο Παράρτημα II – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και δη στο 

τμήμα που αφορά τις Τεχνικές προδιαγραφές εργασιών συντήρησης Η/Μ 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ» προβλέπεται ρητά και αναλυτικά μεταξύ άλλων η απαιτούμενη 

στελέχωση προσωπικού του αναδόχου.  

22. Επειδή στο Παράρτημα ΙΙ και δη στη σελίδα 57 αυτού υπό τον τίτλο 

«Αναλυτικός Προϋπολογισμός έργου συντήρησης των Η/Μ/ εγκαταστάσεων 

του ΓΜ Χανίων» προβλέπεται ότι :  

«Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του ΓΝ 

Χανίων σε συνδυασμό με την αναγκαία στελέχωση και διάρθρωση του 

προσωπικού του Αναδόχου σε βάρδιες, ο προϋπολογισμός του έργου της 

συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΓΝ Χανίων διαμορφώνεται ως 

ακολούθως: 

Α) Τεχνικοί κατηγορίας ΠΕ 

Προεκτιμώμενη αμοιβή τετράωρης απασχόλησης (Υπεύθυνος Έργου, 

Διπλωματούχος Μηχανικός πενταετούς εμπειρίας): 

4 ώρες*0,20*300*τκ (€) = 240*τκ (€), 

όπου τκ = 1,203 (Εγκύκλιος 5/14-3-2017 Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6, ΑΔΑ ΩΗΛΝ465ΧΘΞ-ΒΣΖ). 

Ετήσιο Κόστος Εργασίας (χωρίς το ΦΠΑ) = προεκτιμώμενη ετήσια 

αμοιβή, πλέον 15% ως έξοδα κρατήσεων έργου, φόρων έργου, εξόδων 

υποστήριξης έργου και κέρδος εργολάβου: 

Π1 = 250 η μέρες*(240*τκ) *1,15 = 83.007 € 

Β) Τεχνικοί κατηγορίας ΤΕ 

Ετήσιο κόστος εργασίας (χωρίς το ΦΠΑ): 

Π2 = 1.515,72*14*1,15 = 24.403,09 € 

Ετήσιο κόστος εργασίας για εργαζόμενους σε κυκλικό ωράριο (χωρίς το 

ΦΠΑ): 

Π2κ = Π2* 1,12 = 24.403,09€*1,12 = 27.331,46 € 
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Τέσσερις (4) τεχνικοί κατηγορίας ΤΕ εργάζονται σε κυκλικό ωράριο. 

Γ) Τεχνικοί κατηγορίας ΔΕ 

Ετήσιο κόστος εργασίας (χωρίς το ΦΠΑ): 

Π3 = 1.248,10*14*1,15 = 20.094,41 € 

Ένας (1) τεχνικός κατηγορίας ΔΕ εργάζεται σε πενθήμερη πρωινή 

βάρδια. 

Ετήσιο κόστος εργασίας για εργαζόμενους σε κυκλικό ωράριο (χωρίς το 

ΦΠΑ): 

Π3κ = Π3*1,12 = 20.094,41€*1,12 = 22.505,74 € 

Δέκα (10) τεχνικοί κατηγορίας ΔΕ εργάζονται σε κυκλικό ωράριο. 

Προϋπολογισμός έργου (χωρίς το ΦΠΑ): 

(ετήσιο κόστος εργασίας πλέον 15% απρόβλεπτες δαπάνες) 

Π = (Π1 + 4*Π2κ+Π3+10*Π3κ)*1,15 = (83.007 € + 4*27.331,46€ + 

20.094,41 € + 10*22.505,74€)*1,15 = 437.484,65 €*1,15 = 503.107,35 € 

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%): 

503.107,35 € * 1,24 = 623.853,11 € 

 

Πίνακας ΙΙΙ: Πίνακας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    

 ΝΑΙ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 

τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν 

αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας 

αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής 

και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική 

για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με 

την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως 

απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που 

έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από 

την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του 

αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση 

δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή 

έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης 

(ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε 

Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα 

Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 

υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την 

κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 

Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός 

πίνακας των περιεχόμενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των 

παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. 

Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα 

υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα 

σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 
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Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των 

ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που 

ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους 

υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών 

Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για 

έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι 

δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο». 

 23.Επειδή κατά τα παγίως γενόµενα δεκτά από τη νοµολογία, η 

Διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

διαγωνισµό και δεσµεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν 

(ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) της διακήρυξης, 

οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). 

Κατά συνέπεια, τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά 

τη διάρκεια του διαγωνισµού, είτε κατά τη συνοµολόγηση της σύµβασης, 

καθιστά µη νόµιµη τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).   

24.Επειδή η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να 

αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., 

C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 

25 και απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, 

σκέψη 25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα 

επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους 

όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise 

Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27). 

25. Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 
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νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και 

να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση 

παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το 

άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα 

με το άρθρο 368». 

26. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 

15 του ΠΔ 39/2017 προβλέπεται ότι : «1. Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα 

του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας 

αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της 

προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου 

αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που 

ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής 

της. 2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να 

διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή 

να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η 

αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα 

προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από 

στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του 

δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη 

χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το 

πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων». 

 27. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, επί 

του άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να 

διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η 

αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής 

διαδικασίας». Επομένως, η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής – λήψης 

προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία ανεπανόρθωτων 

καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου του διαγωνισμού. 
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Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος αναστολής – λήψης 

προσωρινών μέτρων είναι η διασφάλιση των - κατ΄ ελάχιστον - 

αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την οριστική κρίση 

της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς 

αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας. 

 28.  Επειδή για την οριστική κρίση της βασιμότητας των ισχυρισμών 

του προσφεύγοντος, οι οποίοι δεν πιθανολογούνται ως προδήλως αβάσιμοι, 

αλλά πρωτίστως επί της κρίσης περί του απαραδέκτου της ασκηθείσας 

προσφυγής , που προβάλλει η αναθέτουσα αρχή, κρίνεται ότι κρίσιμη είναι η  

ενδελεχής εξέταση  του σχηματισθέντος φακέλου σε σχέση με την κείμενη 

νομοθεσία και νομολογία καθώς και, περαιτέρω αναζήτηση διευκρινήσεων 

ή/και εγγράφων.  

 29. Επειδή, εν προκειμένω, προϋπόθεση παροχής προσωρινών 

μέτρων υπέρ του αιτούντος είναι α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) 

η ύπαρξη βλάβης του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της 

αίτησης θεμελιώνοντας το έννομο συμφέρον του, γ) η απλή πιθανολόγηση 

βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων λόγων, καθώς καθίσταται 

σαφές ότι προδήλως αβάσιμη – ως και προδήλως απαράδεκτη – προσφυγή 

δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ) να μην προκύπτει από τη 

στάθμιση όλων των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται 

να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές 

συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες 

από τα οφέλη. 

 30. Επειδή α) η υπό κρίση προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως 

απαράδεκτη β) υφίσταται βλάβη του αιτούντος από τη συνέχιση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και τη μη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών, γ) οι λόγοι της υπό κρίση προσφυγής δεν 

παρίστανται καταρχήν προδήλως αβάσιμοι δεδομένου ότι η οριστική 

απόφαση περί της βασιμότητας της προσφυγής χρήζει περαιτέρω εξέτασης 

λόγω της  φύσης των θιγόμενων ζητημάτων με τους εν θέματι 

προβαλλόμενους ισχυρισμούς και δ) δεν υφίσταται, από την πλευρά της 

αναθέτουσας αρχής επίκληση συγκεκριμένης ζημίας, που ανάγεται στο πεδίο 
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του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει 

επίκληση ζημίας από κάποιον τρίτο που να αποδεικνύει έννομο συμφέρον, ως 

προς την ad hoc προξενούμενη βλάβη των συμφερόντων του, ήτοι σε σχέση 

περιοριστικώς με την χορήγηση προσωρινών μέτρων.   

31. Επειδή, επομένως, κρίνεται  από τη στάθμιση των συμφερόντων 

των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του 

υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, προκύπτει αναμφίβολα ότι οι πιθανές 

αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων δεν είναι 

περισσότερες από τα οφέλη της προσφεύγουσας. 

32. Επειδή, εξάλλου, βάσει και των ανωτέρω, το μόνο πρόσφορο και 

συγχρόνως αναγκαίο και υπό στενή έννοια αναλογικό μέτρο  για την 

προστασία των διακινδυνευόμενων ως άνω συμφέροντων, είναι η αναστολή 

προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας. Το μέτρο αυτό ειδικότερα υλοποιείται 

με τη χορήγηση παράτασης στο στάδιο αυτό και δη του καταληκτικού χρόνου 

υποβολής προσφορών. Η παράταση αυτή, προς τον σκοπό της διαφάνειας 

της διαδικασίας για τους τρίτους ενδιαφερόμενους, την πληροφόρηση των 

διαδίκων και τον προγραμματισμό της αναθέτουσας δεν διατάσσεται με 

αόριστη, αλλά βεβαία πλην εύλογη για την έκδοση απόφασης επί της 

Προσφυγής διάρκεια και πάντως εντός του αποκλειστικού χρόνου του αρ. 367 

παρ. 1 Ν. 4412/2016, χωρίς να καθυστερεί υπέρμετρα τη διαδικασία, ώστε να 

προστατευθούν και τα συμφέροντα της αναθέτουσας για ταχεία πρόοδο 

αυτής. 

 33. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.   

34. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής  

πρέπει να δίνει δεκτό.  

                                             Για τους λόγους αυτούς 

 

Αναστέλλει την διαγωνιστική διαδικασία και ιδία παρατείνει την υποβολή των 

προσφορών των διαγωνιζομένων έως την έκδοση απόφασης της ΑΕΠΠ επί 

της Προδικαστικής Προσφυγής.  
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 29 Μαρτίου 2018 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

          Η Πρόεδρος                                              Ο Γραμματέας  

 

    Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου                                   Βασιλική Μπάκου  

 

 


