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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο ζηηο 28.02.2018 κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξφεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη 

Διηζάβεη Αιαγηαιφγινπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηε κε εκεξνκελία  θαηάζεζεο ζηελ Α.Δ.Π.Π. 

26.01.2018 Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - 

Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 66/26.01.2018 θαη Δηδηθφ 

Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΔΑΚ) 5/11/26.01.2018 ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

[…]θαη ηνλ δ.η. […], πνπ εδξεχεη ζηελ […], φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη. 

Καηά ηεο ππ’ αξηζ. 2/16.01.2018 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ λνζνθνκείσλ […], θαη’ απνδνρήλ ηνπ  απφ 

11.01.2018 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, φπσο δηαβηβάδεηαη κε ηελ 

Δηζήγεζε Γ.. 38/11.01.2018 ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, σο πξνο ην ζθέινο πνπ 

θαηαθπξψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ππ’ αξηζ. 27/2017 Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ 

ρψξσλ ηνπ […], ζηε κεηνδφηξηα εηαηξεία […], θαζψο θαη θάζε πξνγελέζηεξεο θαη 

κεηαγελέζηεξεο ζπλαθνχο πξάμεσο. 

Σεο Παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […] θαη ηνλ δ.η. […], 

φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη θαη ε νπνία θαηέζεζε ηε κε Γεληθφ Αξηζκφ 

Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)ΠΑΡ 

(Υ.Α.)/05.02.2018 θαη Δηδηθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΔΑΚ) 66/05.02.2018 

Παξέκβαζε. 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ 

αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο θαηά ην ζθέινο πνπ κε απηή 

θαηαθπξψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ππ’ αξηζ. 27/2017 Πξφζθιεζεο 
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Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ […], ζηε κεηνδφηξηα εηαηξεία […], αλ θαη ε 

πξνζθνξά ηεο είλαη κε λφκηκε θαη παξαβηάδεη ηε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, σο ηζρπξίδεηαη ε πξνζθεχγνπζα. 

Με ηελ Παξέκβαζή ηεο, ε παξεκβαίλνπζα αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο 

ππφ θξίζε Πξνζθπγήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο σο 

άλσ απφθαζεο, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία, λνκίκσο έγηλε απνδεθηή ε 

πξνζθνξά ηεο θαη θαηαθπξψζεθε ν ππφ εμέηαζε δηαγσληζκφο ζε απηήλ.  

 

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή. 

       Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

     θέθηεθε θαηά ην Νφκν 

1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 27/2017 Πξφζθιεζε δεκνζηεχζεθε 

αλνηθηή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ […] γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2 

κελψλ), νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νπνίαο είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 183/2015, πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ αληίζηνηρν δηεζλή 

δηαγσληζκφ κε αξηζ. Γηαθήξπμεο Φ62/2010, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

209.000,00€, πιένλ ΦΠΑ 24%, ε νπνία Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο δεκνζηεχζεθε ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεµνζίσλ πµβάζεσλ (Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο 05.12.2017 θαη 

κε ΑΓΑ: Ω7Υ346906Π-Κ7Ω, ελψ δελ δεκνζηεχζεθε ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.∆Η..) θαη 

δελ έιαβε πζηεµηθφ Αξηζµφ.  

2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί ην λφκηκν παξάβνιν θαηά ην άξζξν 

363 παξ.1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ειεθηξνληθφ 

παξάβνιν κε θσδηθφ187070330958 0323 0071), πνζνχ 1045,00 €, ην νπνίν 

θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο χςνπο 
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209.000,00€ ρσξίο ην Φ.Π.Α, ελψ, πξνζέηη, επηζπλάπηεηαη θαη εθηππσκέλν 

αληίγξαθν ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ηνπ πνζνχ ζε Σξάπεδα, επηθπξσκέλε 

εθηχπσζε απφ ηε ζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φηη ην ππφςε παξάβνιν είλαη 

πιεξσκέλν, θαζψο θαη βεβαίσζε πεξί ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ παξάβνινπ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο 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 

(ππεξεζίεο), ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 209.000,00€ ρσξίο 

Φ.Π.Α, ζχκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ ρξφλνπ 

δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ 

Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Βηβιίνπ IV Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. 

5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή έρεη θαηαηεζεί 

εκπξνζέζκσο, ήηνη εληφο ηεο 10 ήκεξεο πξνο άζθεζε πξνζεζκίαο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 361 παξ. 1 (πεξ. α΄) ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 (πεξ. 

α΄) ηνπ Π.Γ. 39/2017, δνζέληνο φηη ε πξνζβαιιφκελε εθδφζεθε ζηηο 16.01.2018 

θαη θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο 17.01.2018 θαη ε Πξνδηθαζηηθή 

Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 26.01.2018. 

6. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη κε πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ 

παξεκβαίλεη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία […] ζηε λφκηκε πξνζεζκία, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 362 παξ.1 θαη 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 7 ηνπ Π.Γ.39/2017, 

αθνχ ε ελ ιφγσ Πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηελ παξεκβαίλνπζα απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή κε ην απφ 29.01.2018 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

νπφηε θαη εθθηλεί ε ζρεηηθή 10ήκεξε πξνζεζκία πξνο άζθεζε παξέκβαζεο θαη 

ε ελ ιφγσ Παξέκβαζε αζθήζεθε ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ζηηο 05.02.2017, ε 

παξεκβαίλνπζα δε έρεη πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξέκβεη, αθνχ 

επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ νπνία έρεη γίλεη απνδεθηή ε 
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πξνζθνξά ηεο, έρεη θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ν ππφ εμέηαζε δηαγσληζκφο θαη επί 

ζθνπψ λα θαηαζηεί νξηζηηθή αλάδνρνο ηεο ππφςε ζχκβαζεο.  

7. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

2/16.01.2018 απφθαζεο ηνπ Γ.. ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ λνζνθνκείσλ […] θαη’ 

απνδνρήλ ηνπ  απφ 11.01.2018 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο φπσο 

δηαβηβάδεηαη κε ηελ Δηζήγεζε Γ 38/11.01.2018 ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, σο 

πξνο ην ζθέινο πνπ θαηαθπξψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ππ’ αξηζ. 27/2017 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ […], ζηε κεηνδφηξηα εηαηξεία θαη λπλ 

παξεκβαίλνπζα. […], θαζψο θαη θάζε πξνγελέζηεξεο θαη κεηαγελέζηεξεο 

ζπλαθνχο πξάμεσο, αηηνχκελε ηελ αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο γηα 

ηνπο ζηελ Πξνζθπγή ηεο αλαθεξφκελνπο ιφγνπο. 

8. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα ζηνηρεηνζεηεί ην έλλνκν 

ζπκθέξνλ ηεο ζην γεγνλφο φηη έρεη ππνβάιιεη λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηελ 

πξνζθνξά ηεο θαη εχινγα πξνζδνθά λα ηεο αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, 

αθνχ είλαη ε δεχηεξε κεηνδφηξηα εηαηξεία ζηνλ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκφ, 

ηζρπξηδφκελε φηη έρεη ππνζηεί δεκία απφ ηελ πξνζβαιιφκελε εθηειεζηή πξάμε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ζην βαζκφ πνπ ε πξνζβαιιφκελε 

παξαλφκσο έθξηλε σο απνδεθηή ηελ πξνζθνξά ηεο έηεξεο ζπλδηαγσληδφκελεο 

εηαηξείαο θαη ήδε παξεκβαίλνπζαο […]. 

9. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 1697/07.02.2018 έγγξαθφ ηεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο ελ ιφγσ Πξνζθπγήο. 

10. Δπεηδή, ν ππφ εμέηαζε δηαγσληζκφο δελ δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), ειεθηξνληθά, παξά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 ηνπ 

Ν. 4412/2016, πνπ πξνβιέπεη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο ππνρξενχληαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Δ..Η.ΓΗ.. ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
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Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ 

εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. 

11. Δπεηδή, επέθεηλα θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 δελ καο 

γλσξίζηεθε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ν ππφςε 

δηαγσληζκφο δελ δηελεξγείηαη κέζσ Δ..Η.ΓΗ.. θαη αλ εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο 

ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 22 ηνπ Ν.4412/2016 ή δηελεξγείηαη ζε 

άιινλ δηαδηθηπαθφ ηφπν, ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ δηθά ηεο ειεθηξνληθά κέζα 

επηθνηλσλίαο ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ έλαλ ελαιιαθηηθφ δίαπιν γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ άξζξνπ, ζηνλ νπνίν δηαδηθηπαθφ ηφπν, άιισζηε θαη αλ 

ππάξρεη, δελ καο δφζεθε πξφζβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ Π.Γ. 39/2016, αλαινγηθά εθαξκνδφκελν. Σν δήηεκα απηφ, σζηφζν, δελ 

εμεηάδεηαη πεξαηηέξσ, θαζφζνλ δελ εγείξεηαη ζρεηηθή αηηίαζε απφ ηελ 

Πξνζθεχγνπζα γηα βιάβε ηεο ή γηα αζεξάπεπηε πιεκκέιεηα ηεο ζρεηηθήο 

Γηαθήξπμεο.  

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

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

έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ 

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

πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Τίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΕΠΠ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». 

13. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 367 ηνπ Ν. 4412/2016 

νξίδεηαη φηη: «1. Η ΑΕΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ 

πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη 

ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο… 2. Επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο 
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αθπξψλεηαη νιηθψο ή κεξηθψο ε πξνζβαιιφκελε πξάμε, ελψ επί απνδνρήο 

πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο, αθπξψλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππφζεζε 

αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιφκελε 

ελέξγεηα …» θαη ε δηάηαμε απηή επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 

39/2017. 

14. Δπεηδή, ε Α.Δ.Π.Π., ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, 

επηιακβάλεηαη πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ πνπ ζηξέθνληαη  θαηά πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πνπ εθδίδνληαη/ζπληεινχληαη θαηά ην ζηάδην 

αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο απηέο πξνζβάιινληαη ελψπηφλ ηεο, 

απφ θάζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη ή είρε έλλνκν ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί 

ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, εμεηάδνληαο ηνπο πξνβαιιφκελνπο πξαγκαηηθνχο θαη 

λνκηθνχο ηζρπξηζκνχο ησλ εκπιεθφκελσλ  κεξψλ θαη απνθαίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα. 

15. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 «1. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αληηκεησπίδνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηζφηηκα θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ελεξγνχλ κε δηαθάλεηα, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηδησηψλ, ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο θαη 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο».  

16. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ην άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. ηα΄ ηνπ ίδηνπ Ν. 

4412/2016 νξίδεη φηη: «…. Τα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, πιελ ηεο πξνθήξπμεο 

ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 63 θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 62 

ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

πεξηέρνπλ ηδίσο: ……… ηα) ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (πξνδηαγξαθέο), ηελ 

πνζφηεηα θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ αγαζψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, ηνλ ηξφπν ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηελ πξνζεζκία γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηνλ ηφπν θαη ρξφλν εθηέιεζεο, θαζψο θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο…».  
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17. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ. 2 « …. Οη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο εμαζθαιίδνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

αδηθαηνιφγεησλ εκπνδίσλ ζην άλνηγκα ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηνλ 

αληαγσληζκφ …».  

18. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 91 (Λφγνη απφξξηςεο 

πξνζθνξψλ) ηνπ Ν. 4412/2016 «1. Η αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, 

ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: α) Η νπνία απνθιίλεη απφ ηα άξζξα 92 έσο 

100, θαη 102 έσο 104 ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ 

πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο …». 

19. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 (Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ θαη 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο) ηνπ Ν. 4412/2016 «… 5. Εηδηθά θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο 

θαη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ επηιέγεηαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή: α) ε αλαζέηνπζα αξρή, δεηά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

λα αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο, 

εθηφο ησλ άιισλ, ηηο πιεξνθνξίεο/ζηνηρεία ησλ ζεκείσλ α` έηνο ζη` ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 θαη β) νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα πεξηιακβάλνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο/ζηνηρεία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010».  

20. Δπεηδή, ζην άξζξν 68 (πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν.4144/2013 (ΦΔΚ Α΄ 88/18.4.2013) νξίδεηαη φηη ε «1. Η εθάζηνηε 

αλαζέηνπζα αξρή, δειαδή ην Δεκφζην, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ 

(Ν.Π.Δ.Δ.), νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.), νη θνξείο θαη νη 

νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο, ε νπνία (αξρή) αλαζέηεη απεπζείαο ή πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ γηα ηελ 

αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο, ππνρξενχηαη λα δεηά 



 
 

Αριθμός απόθαζης: 162 / 2018 

 

8 
 

απφ ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο (εξγνιάβνη) λα 

αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εθηφο ησλ άιισλ, ηα εμήο α) Τνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν, β) Τηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο 

εξγαζίαο, γ) Τε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη 

εξγαδφκελνη, δ) Τν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο 

θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε) Τν χςνο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά, ζη) Τα 

ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ 

ρψξσλ. Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο 

(εξγνιάβνη) ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ 

θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία. Σηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη 

λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ 

Δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Επηπξνζζέησο, ππνρξενχληαη λα 

επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη». 

21. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ θαη σο ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθέξεη (ζει. 

1 ησλ Απφςεψλ ηεο), ε ππφςε πξνζθπγή εμεηάζηεθε απφ ηελ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπλέηαμε ην απφ 06.02.2018 πξαθηηθφ 

θαη ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 04/06.02.2018 Θέκα 3 ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γ.. ηεο αλαζέηνπζαο θαη απέξξηςε ηελ ππφ θξίζε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

Δληνχηνηο, σο πξνειέρζε, κφλε ε Α.Δ.Π.Π., είλαη θαηά λφκνλ αξκφδηα ζχκθσλα 

κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο (βι. ζθέςεηο 4, 12 - 14), λα επηιακβάλεηαη 

πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ πνπ ζηξέθνληαη  θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 

αλαζεηνπζψλ αξρψλ πνπ εθδίδνληαη/ζπληεινχληαη θαηά ην ζηάδην αλάζεζεο 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο απηέο πξνζβάιινληαη ελψπηφλ ηεο, απφ θάζε 

πξφζσπν ην νπνίν έρεη ή είρε έλλνκν ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε, εμεηάδνληαο ηνπο πξνβαιιφκελνπο πξαγκαηηθνχο θαη λνκηθνχο 

ηζρπξηζκνχο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Όηθνζελ πξνθχπηεη, φηη ε ππ’ αξηζ. 

04/06.02.2018 απφθαζε κε ηελ νπνία έγηλε απνδεθηφ ην απφ 06.02.2018 
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Πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο είλαη άθπξε, θαηά ην κέξνο πνπ έθξηλε ηελ 

ππφςε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

λα απνθαζίζεη επί ηεο πξνδηθαζηηθήο απηήο πξνζθπγήο, γεγνλφο πνπ φκσο 

δελ επεξεάδεη ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 

ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. εμέηαζε, αθνχ νξζψο ε ππφςε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 

αζθείηαη ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. απφ ηελ νπνία θαη ζα θξηζεί κε ηελ παξνχζα. 

22. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 (Γεληθέο Τπνρξεψζεηο ηεο 

Δξγνιήπηξηαο εηαηξείαο) ηεο Πξφζθιεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξ. 18 

απηνχ πξνβιέπεηαη φηη «Ο Εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επφπηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ (πξστλή θαη απνγεπκαηηλή βάξδηα ζε φιεο ηηο εκέξεο), νη 

νπνίνη ζα δίλνπλ αλαθνξά ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο Επηζηαζίαο. Τν 

πξνζσπηθφ ηνπ εξγνιάβνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη θαζεκεξηλά … Ο 

εξγνιάβνο νθείιεη λα αλαθέξεη ηνλ ηξφπν επνπηείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εξγαζίαο θαη ηελ κέζνδν αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ (επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ)», ζηνηρεία πνπ απνδέρεηαη κε ηελ ηερληθή ηεο πξνζθνξά ε 

πξνζσξηλή αλάδνρνο θαη ήδε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία. 

23. Δπεηδή, ην άξζξν 9 (Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Ωξαξίνπ Πξνζσπηθνχ 

θαηά φξνθν-θιηληθέο-ηκήκαηα θαη ηεηξαγσληθά απηψλ κέηξα) ηεο Πξφζθιεζεο 

νξίδεη φηη «παξαηίζεηαη αλαιπηηθφο θαηάινγνο κε ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ηα σξάξηα εξγαζίαο, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα απαζρνινχληαη κεληαίσο 

θαζψο θαη ζρφιηα επί ησλ εξγαζηψλ, ν νπνίνο ζα ηεξείηαη πηζηά θαη λα δχλαηαη 

λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ησλ κειινληηθψλ αιιαγψλ ησλ ρψξσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ … Με βάζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ζα θαηαξηίδεηαη ε θαηάζηαζε 

παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα αλαθέξεη ηα νλφκαηα κε ηηο ππνγξαθέο ησλ 

αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη, ην σξάξηφ ηνπο θαη ν ρψξνο απαζρφιεζεο». 

24. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο αιιά θαη ηελ απνιχησο θξαηνχζα άπνςε ζηελ επηζηήκε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ε δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ ζπληζηά ζην ζχλνιν ηεο 

θαλνληζηηθή πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπλαθφινπζα θαη νη φξνη ηεο 

δηαθήξπμεο έρνπλ θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα, πεξηιακβάλνπλ δειαδή γεληθνχο θαη 
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αθεξεκέλνπο θαλφλεο, ε πηζηή ηήξεζε ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη απφ ηα 

δηθαζηήξηα ( βι. γηα ηε θχζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο σο θαλνληζηηθψλ θαη ηελ 

εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο απφ ην πεξηερφκελν ησλ 

δηαθεξχμεσλ Πξ. Παπιφπνπινπ (1997), Η ζχκβαζε εθηέιεζεο δεκνζίνπ έξγνπ, 

Άξζξα θαη Γλσκνδνηήζεηο ζει. 81 επ., πειησηφπνπινπ Δπ., Δγρεηξίδην 

Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Σφκνο Ι (2017) ζει. 179 επ. Καλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ην 

πξνζπκβαηηθφ ζηάδην, ελδεηθηηθψο ηΔ 2992/1983, 4607/1986, 1127 θαη 

4052/1990, 3306/1991, 1616 θαη 1619/2008). Δμ απηήο ηεο παξαδνρήο 

ζπλάγεηαη φηη ε δηαθήξπμε δεζκεχεη απνιχησο ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα 

φξγαλα πνπ δηεμάγνπλ ηνλ δηαγσληζκφ παξάιιεια φκσο, ε δεζκεπηηθή ηζρχ 

ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο εθηείλεηαη θαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

Δπηπξνζζέησο, ε αξρή ηεο πξνζήισζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαηνρπξψλεηαη κε ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα ζην ελσζηαθφ δίθαην, φπνπ 

γίλεηαη δεθηφ φηη θάζε απφθιηζε απφ ηηο ππνρξεσηηθέο πξνβιέςεηο ηεο 

δηαθήξπμεο ζπληζηά παξάβαζε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ θαη θπξίσο ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε νπνία απνηειεί θαη ηε βάζε ησλ 

ελσζηαθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, νη νπνίεο αξρέο ακθφηεξεο απνζθνπνχλ ζηε 

δηαζθάιηζε φηη φινη νη ππνςήθηνη έρνπλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ίζεο επθαηξίεο φηαλ ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο (ΓΔΚ C-

243/89 “Storebaelt”, Δπηηξνπή θαηά Γαλίαο, πιινγή 1993, Ι ζει. 3353, ΓΔΚ C-

87/94,  “Wallon Buses”, Δπηηξνπή θαηά Βειγίνπ,  ΓΔΚ C-19/2000, Construction 

versus County Council of the County of Mayo (2001), πιινγή Ι-7725, ππφζεζε 

Σ-203/96, Embassy Limousine and Services versus Parliament (1998), πιινγή 

ΙΙ-4239, ΓΔΚ C-470/99, Universale Bau versus EBS (2002), πιινγή Ι-11617, 

ΓΔΚ  C-16/98 Δπηηξνπή θαηά Γαιιίαο, πιινγή Ι-8315, ζθ. 103-109 φπνπ ην 

Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη κφλν θαηά 

ην ρξνληθφ ζεκείν ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ). Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηε 

λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ, ε δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ είλαη 

απζηεξψο ηππηθή (αξρή ηεο ηππηθφηεηαο), ππφ ηελ έλλνηα φηη νη πξνζθνξέο ησλ 
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δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα ηεξνχλ απνιχησο ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαη 

δεζκεπηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην 

θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν απηψλ, φπεξ ζπλεπάγεηαη φηη θάζε παξάβαζε ησλ 

ζρεηηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο έρεη ζαλ επαθφινπζν ην απαξάδεθην ηεο ππφςε 

πξνζθνξάο ή/ θαη ηελ αθπξφηεηα ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ 

δελ ζπλάδνπλ ζηηο παξαπάλσ επηηαγέο/ αξρέο. 

25. Δπεηδή, επέθεηλα ζχκθσλα θαη κε ηελ πξναλαθεξφκελε αξρή ηεο 

ηππηθφηεηαο, πνπ δηέπεη ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ θαη ηνλ ηξφπν 

ζπληάμεσο, ελ γέλεη, ησλ πξνζθνξψλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηελεξγείαο 

ησλ δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ θαη απνζθνπεί ζηελ χπαξμε δηαθάλεηαο θαηά ηε 

δηεμαγσγή απηψλ, ζηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ αιινηψζεσο ησλ πξνζθνξψλ 

θαη ζηελ αλάγθε επρεξνχο ζπγθξίζεσο απηψλ κεηαμχ ηνπο (ηΔ 279/2008), ε 

πξνζθφκηζε ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο εθάζηνπ δηαγσληδφκελνπ ησλ 

νξηδνκέλσλ ζηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ απηή επαθξηβψο θαζνξίδεη, κε επηδερφκελεο άιιεο εξκελείαο 

(φπσο πξνζθφκηζε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο/ηερληθήο πξνζθνξάο 

ηα νπνία δελ απαηηνχληαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο). Δλφςεη 

ηνχησλ, αιιά θαη ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο ηππηθφηεηαο (σο αλσηέξσ 

νξίδεηαη), ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ ειάρηζησλ φξσλ 

ζπκκεηνρήο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία ζπλάςεσο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θαηά ην πλεχκα ηφζν ηεο θνηλνηηθήο φζν θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ν 

δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη ηα αμηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε, ζηελ 

νπνία απηή ξεηψο παξαπέκπεη, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία γηα ηελ απφδεημε 

ηδηφηεηαο θξίζηκεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ (ηΔ 1329/2008).  

26. Δπεηδή, νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο νη ζεζπηδφκελνη κε ηελ 

δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ φξνη, δελ ρξήδνπλ, σο εθ ηεο θχζεψο ηνπο, αηηηνινγίαο 

(βι. ΔΑ ηΔ 918/2003, 876/2004), ε Γηνίθεζε είλαη, θαη' αξρήλ ειεχζεξε λα 

δηακνξθψλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηνπο φξνπο ηεο δηαθεξχμεσο σο πξνο ηα πξνο 

πξνκήζεηα είδε, θαζνξίδνληαο ηα εηδηθφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο απφ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή άπνςε, ελψ θαη ζηελ 
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πεξίπησζε απηή, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ειέγρνληαη απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, 

θαζψο θαη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (βι. ηΔ 189/2015,  ΔΑ ηΔ 124/2015, 

9/2015, 354/2014 θ.ά.), ζε θάζε δε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 

ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο θαη λα κελ εηζάγνπλ αδηθαηνιφγεηα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε πγηνχο 

αληαγσληζκνχ, ππφ ηελ έλλνηα φηη νθείινπλ λα απνθεχγνπλ δηαηάμεηο πνπ 

νδεγνχλ ζε ηερλεηφ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ απαηηήζεσλ πνπ 

επλννχλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζε απηή 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθξίλνπλ ζπλήζσο ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ, νχηε λα ζπλεπάγνληαη αδηθαηνιφγεηνπο θξαγκνχο ζηελ ειεχζεξε 

αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ (βι. Δ 2402/2010). 

27. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο φηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο πνπ αλαθεξχρζεθε 

αλάδνρνο ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ θαη ήδε παξεκβαίλνπζαο δελ 

ζπκθσλεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά πνπ θαηέζεζε, αθνχ ζηελ νηθνλνκηθή ηεο 

πξνζθνξά δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ δχν επνπηψλ θαζαξηφηεηαο 

πνπ ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.18 ηεο Πξφθιεζεο απαηηνχληαη θαη ην νπνίν έρεη ε 

ίδηα απνδερζεί ζηελ ηερληθή ηεο πξνζθνξά, παξαβηάδνληαο θαη’ αθνινπζίαλ 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.  

28. Δπεηδή, απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ θαθέινπ θαη εηδηθφηεξα ηφζν 

απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή φζν θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ε 

παξεκβαίλνπζα εηαηξεία θαηέζεζε, ελαξγψο πξνθχπηεη φηη κε ηελ ηερληθή ηεο 

πξνζθνξά ε πξνζσξηλή αλάδνρνο θαη ήδε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία έρεη 

απνδερζεί ηελ ηήξεζε ηνπ φξνπ πεξί χπαξμεο δχν επνπηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ 

φξνπ 4.18, γεγνλφο πνπ θαη ε πξνζθεχγνπζα ζπλνκνινγεί ζηελ Πξνζθπγή ηεο.  

29. Δπεηδή, πεξαηηέξσ θαη απφ ηελ αδηάζηηθε δηαηχπσζε ηεο 

πξναλαθεξφκελεο δηάηαμεο ηνπ φξνπ 4.18 ηεο Πξφζθιεζεο (βιέπε ζθέςε 22), 

πξνθχπηεη ε επί πνηλή απαξάδεθηνπ αλάγθε χπαξμεο 2 επνπηψλ 

θαζαξηφηεηαο, ζπζηεκαηηθά εξκελεπφκελεο, φκσο, ζε ζρέζε κε ηνλ φξν 9 ηεο 
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Πξφζθιεζεο δελ πξνθχπηεη ε ηζρπξηδφκελε απφ ηελ πξνζθεχγνπζα αλάγθε 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο γηα επηπιένλ άηνκα απαζρφιεζεο σο επνπηψλ ηνπ 

έξγνπ, αθνχ ζην άξζξν 9 θαη ηνλ Πίλαθα απηνχ «Αλαιπηηθή Καηάζηαζε 

Ωξαξίνπ Πξνζσπηθνχ», νπδέλ ζρεηηθφ αλαθέξεηαη. Καη’ αθνινπζίαλ θαη 

argumentum e contrario εθφζνλ ζην άξζξν 9 ηεο Πξφζθιεζεο δελ νξίδεηαη ε 

απαίηεζε απαζρφιεζεο δχν αηφκσλ απνθιεηζηηθά σο επφπηεο έξγνπ θαη δελ 

αλαγξάθνληαη expressis verbis νη εκέξεο θαη ψξεο απαζρφιεζεο απηψλ ζην 

ζπλεκκέλν Πίλαθα, ν ζρεηηθφο ηζρπξηζκφο ηεο πξνζθεχγνπζαο φηη ζηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα έπξεπε λα ππνινγίδνληαη θαη δχν επηπξφζζεηα άηνκα 

σο επφπηεο, ηπγράλεη λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο, γελνκέλνπ δεθηνχ ηνπ 

ηζρπξηζκνχ ηεο παξεκβαίλνπζαο πεξί δπλαηφηεηάο ηεο λα αλαζέζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζε άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο 

ηεο ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα νξηδφκελα ζην φξν 4.18 ηεο Πξφζθιεζεο. 

Άιισζηε, απφ θαλέλα ζεκείν ηεο ππφςε Πξφζθιεζεο δελ πξνθχπηεη ξεηή 

απαγφξεπζε λα ζπληξέρεη ζην ίδην πξφζσπν ε ηδηφηεηα ηνπ επφπηε έξγνπ κε 

θάπνηα άιιε ηδηφηεηα, ψζηε λα θξηζεί ε πξνζθνξά ηεο παξεκβαίλνπζαο σο 

απαξάδεθηε, ζπλεπεία αληίζεζεο κε ξεηφ φξν ηεο Πξφζθιεζεο. 

30. Δπεηδή, επηπιένλ, απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά, πξνθχπηεη 

φηη απηή είλαη θαζ’ φια ζχκθσλε κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 9 ηεο 

Πξφζθιεζεο, αθνχ ν δεηνχκελνο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αλά εκέξα 

είλαη απηφο πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ νξηδφκελν πίλαθα ηνπ άξζξνπ 9 ηεο 

Πξφζθιεζεο. Καη ηνχην δηφηη ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο ν ηζρπξηζκφο ηεο 

παξεκβαίλνπζαο φηη ν Πίλαθαο νξίδεη σο Γεληθφ χλνιν απαηηνχκελσλ σξψλ 

ηηο 13801 ψξεο κεληαίσο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ζε 79,41 άηνκα 

πιήξνπο νθηάσξεο απαζρφιεζεο, ήηνη 13801 ζπλνιηθέο ψξεο κεληαίσο / 4,345 

εβδνκάδεο αλά κήλα / 40 ψξεο πιήξνπο εβδνκαδηαίαο νθηάσξεο 

απαζρφιεζεο. 

31. Δπεηδή, επηπξνζζέησο ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη ε 

αλαθεξπρζείζα σο πξνζσξηλή αλάδνρνο θαη ήδε παξεκβαίλνπζα αθ’ εο 

ζηηγκήο δελ ζπκπεξηέιαβε ζηελ νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά θαη ηνλ ππνινγηζκφ 
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δχν επηπιένλ αηφκσλ σο επφπηεο έξγνπ, έρεη ππνβάιιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

δεκηνγφλα θαη ρακειφηεξε ηνπ λνκίκνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010. Ωο εθ ηνχηνπ θαη θαηά πάγηα λνκνινγία (ΓΔθΑζ. 

325/2015, ΓΔθΘεζ. 226/2014, ΓΔθΑζ. 289/2014, ΔΑ ηΔ 155/2013, 297/2009, 

1255/2009) ζχκθσλα κε ηελ νπνία νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνπλ ην απαηηνχκελν απφ ην λφκν ειάρηζην εξγαηηθφ θαη αζθαιηζηηθφ 

θφζηνο, λφκηκα απνθιείνληαη απφ δηαγσληζκνχο, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη 

φηη ε ελ ιφγσ πξνζθνξά ηεο παξεκβαίλνπζαο ζα έπξεπε λα απνξξηθζεί. 

32. Δπεηδή, εληνχηνηο, ν ππφςε ηζρπξηζκφο ανξίζησο πξνβάιιεηαη, 

αθνχ ε πξνζθεχγνπζα δελ αλαθέξεη ζην έγγξαθν ηεο Πξνζθπγήο ηεο πνην 

είλαη ην ειάρηζην εξγαηηθφ θφζηνο αλά εξγαδφκελν θαη πνην ην θφζηνο πνπ 

πξνζθέξεη κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά ε πξνζθεχγνπζα, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ε παξαβίαζε απηνχ. ε θάζε πεξίπησζε ν ελ ιφγσ ηζρπξηζκφο 

ηπγράλεη λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο, αθνχ ε πξνζθεχγνπζα πξνθεηκέλνπ λα 

ηεθκεξηψζεη ηελ παξαβίαζε ηνπ ειάρηζηνπ λνκίκνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο απφ ηε 

κεηνδφηξηα εηαηξεία, ζεσξεί, εζθαικέλσο σο αλαθέξζεθε, σο δεδνκέλε απφ ηελ 

Πξφζθιεζε ηελ απαίηεζε ηεο απαζρφιεζεο δχν αηφκσλ απνθιεηζηηθά σο 

επφπηεο έξγνπ, πξνυπφζεζε πνπ δελ πθίζηαηαη σο πξνειέρζε (βι. ζθέςε 29). 

33. Δπεηδή, ζε θάζε πεξίπησζε πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο λα δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

ζχκθσλα δε κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο επηβάιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα 

πεξηγξάθεη θαηά ηξφπν απνιχησο ζαθή θαη αθξηβή ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, ζε πεξίπησζε δε επηινγήο ηνπ λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, νχησο 

ψζηε απηφο λα δηαζέηεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

απνθαζίζεη αλ ζα ζπκκεηάζρεη ή φρη ζηνλ πξνθεξπρζέληα δηαγσληζκφ, 

αθεηέξνπ δε λα έρεη, ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπ, ηηο ίδηεο αθξηβψο επθαηξίεο 

κε ηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο θαη ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ.    
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34. Δπεηδή, έρεη θξηζεί ζπλαθψο φηη ηπρφλ αζάθεηεο ησλ εγγξάθσλ 

ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξνχλ λα εξκελεχνληαη εηο βάξνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, 

θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ 

θαη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαη ζε απηνχο, νη νπνίνη βιάπηνληαη απφ ηελ 

αζάθεηα απηή, ε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ηπρφλ ειαηησκαηηθή, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο (ιφγσ ηεο πξνβαιιφκελεο απ’ απηήλ αζάθεηαο), 

πξνζθνξά ηνπο (ΔΑηΔ 423, 424, 425/2011). Σνχην, δηφηη ε εξκελεία ησλ φξσλ 

ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ θαιφπηζηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ, εθφζνλ ε Γηνίθεζε ήηαλ απηή πνπ φθεηιε λα εθθξαζηεί 

ζαθέζηεξα (ΔθΑζ 1959/1970 Αξκ. 1970 ζει. 1111, ΔθΘεζ 501/1987 ΔΓεκΔξγ 

1990/1, ζει. 84, Α. Σάρνο, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, έθδ. ζ΄, ζει. 776).  

35. Δπεηδή, obiter dictum ζεκεηψλεηαη φηη θαη αλ αθφκα ππνηεζεί φηη ε 

Πξφζθιεζε απαηηνχζε επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηελ απαζρφιεζε δχν αηφκσλ 

απηνηειψο θαη απνθιεηζηηθψο σο επφπηεο έξγνπ, άηνκα πνπ δελ έιαβε ππφςε 

ηεο ε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά - γεγνλφο πνπ 

δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα – δνζέληνο φηη απφ 

θαλέλα ζεκείν ηεο Πξφζθιεζεο δελ πξνθχπηεη ξεηή απαγφξεπζε λα ζπληξέρεη 

ζην ίδην πξφζσπν ε ηδηφηεηα ηνπ επφπηε έξγνπ κε θάπνηα άιιε ηδηφηεηα, ε 

αζάθεηα απηή δελ δχλαηαη λα εξκελεπζεί εηο βάξνο ηεο παξεκβαίλνπζαο.  

36. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη 

παξαδεθηψο έγηλε δεθηή ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ήδε παξεκβαίλνπζαο 

εηαηξείαο σο πιεξνχζα ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ θαη ηεο Πξφζθιεζεο θαη 

θαηαθπξψζεθε ζε απηήλ ν ππφ θξίζε δηαγσληζκφο. 

37. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 

ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αφξηζηε, ζε θάζε πεξίπησζε λφκσ θαη νπζία 

αβάζηκε θαη λα γίλεη δεθηή ε Παξέκβαζε. 

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

θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ187070330958 



 
 

Αριθμός απόθαζης: 162 / 2018 

 

16 
 

0323 0071), πνζνχ 1045,00 €, 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 ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.  

Γέρεηαη ηελ Παξέκβαζε. 

Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ, πνζνχ 

1045,00€. 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 

20 Μαξηίνπ 2018.  

 

         Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γραμμαηέας   

 

  Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης                   Νεκηάριος Α. Μερηινός  


