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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 27 Ιουλίου 2020 με την εξής σύνθεση: 

Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος, Χρήστος Σώκος, Εισηγητής και Αγγελική 

Πουλοπούλου, Μέλη. 

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 26.06.2020 με ΓΑΚ 

802/26.06.2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία 

«…………….» και διακριτικό τίτλο «…………….», που εδρεύει στην 

……………., οδός …………….αρ. ……………., όπως νομίμως εκπροσωπείται, 

κατά του ……………. όπως νομίμως εκπροσωπείται [εφεξής η 

αναθέτουσα αρχή]. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί 

άλλως τροποποιηθεί η με αριθμό πρωτ. 26059/22.6.2020 και με αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ …………….Πρόσκληση Συμμετοχής της αναθέτουσας 

αρχής, με την οποία διενεργείται ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς 

δημοσίευση διακήρυξης βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 περ. γ και του 

άρθρου 26 της ΠΝΠ 64/Α'/14.03.2020 με κατάθεση οικονομικής προσφοράς για 

τις «…………….» (CPV: …………….) και κάθε άλλη συναφής και αναγκαίως 

συνεχόμενη με αυτή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Χρήστο Σώκο 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

  

 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί και 

δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 

5 του ΠΔ 39/2017, ποσού €877,00 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 

…………….και το από 25.06.2020 αποδεικτικό πληρωμής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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…………….). 

 2. Επειδή, με την με αριθμό πρωτ. 26059/22.06.2020 Πρόσκληση 

Συμμετοχής της αναθέτουσας αρχής, η οποία έλαβε αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ ……………., προκηρύχθηκε η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς 

δημοσίευση διακήρυξης βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, περ. γ και του 

άρθρου 26 της ΠΝΠ 64/Α'/ 14.3.2020, με κατάθεση οικονομικής προσφοράς για 

τις «…………….» (CPV: …………….) του ……………., μηνιαίας δαπάνης 

108.706,19 Ευρώ με το ΦΠΑ, για διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι για το διάστημα 

από 23.07.2020 έως και την 23.09.2020 με δυνατότητα ενεργοποίησης 

δικαιώματος προαίρεσης για δύο μήνες. Το σύνολο της δαπάνης 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στα 

350.665,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% ή 434.824,75 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

3. Επειδή, κατόπιν της με αριθμό Α165/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με την οποία αναστάλθηκε η 

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση (ΑΔΑ: 63ΑΠ469060-Δ87) 

έως και την έκδοση απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας 

«…………….», με τη με αριθμό 1302/15.05.2020 (ΑΔΑ: 67ΕΩ469060-04Φ) 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ανατέθηκε η παροχή Υπηρεσιών 

Καθαρισμού Κτιρίων στην εταιρεία «…………….» και υπογράφηκε η με αριθμό 

15/2020 (ΑΔΑ:9ΧΦΡ469060-76Δ) σύμβαση για τις «…………….» (CPV: 

…………….) για διάστημα από 16/05/2020 έως και 30/06/2020. Κατόπιν της με 

αριθμό 669/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου που εκδόθηκε επί της ως 

προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «...................», με την οποία έγινε 

αποδεκτή η εν λόγω προδικαστική, ακυρώθηκε η πρόσκληση συμμετοχής σε 

διαπραγμάτευση για το διάστημα από 16/05/2020 έως και 30/06/2020. Κατόπιν 

της με αριθμό 669/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου που εκδόθηκε επί 

της ως προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «...................», με την οποία 

έγινε αποδεκτή η εν λόγω προδικαστική, ακυρώθηκε η πρόσκληση συμμετοχής 

σε διαπραγμάτευση για το διάστημα από 16/05/2020 έως και 30/06/2020. 

Μετά την αποστολή της με αριθμό 586/2020 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που εκδόθηκε επί της 

προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «…………….» στο πλαίσιο της με 

αριθμό …………….διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου ανοικτού 

διαγωνισμού και με την οποία έγινε αποδεκτή η ως άνω Προδικαστική 
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Προσφυγή, με τη με αριθμό 37/5η έκτακτη/28.05.2020 (ΑΔΑ: 

ΨΔ45469060-ΩΨ7) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου ακυρώθηκε η με αριθμό 

41/2019 διακήρυξη του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού. 

Με το ίδιο απόσπασμα πρακτικού αποφασίσθηκε η συγκρότηση ομάδας έργου 

για την άμεση διαμόρφωση και κατάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης σχετικά με 

τις «…………….» (CPV: …………….) του ……………., προκειμένου να 

επαναπροκηρυχθεί άμεσα η νέα διαγωνιστική διαδικασία για την εν λόγω 

υπηρεσία. Με τη με αριθμό 1439/03.06.2020 (ΑΔΑ: 94ΡΠ469060-37Ν) 

Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου ορίστηκε ομάδα εργασίας,  Με το με 

αριθμό 2/7η έκτακτη/05.06.2020 (ΑΔΑ: 60ΓΜ469060-ΥΕΡ) απόσπασμα 

πρακτικού του ΔΣ αποφασίσθηκε η αποστολή των επιπλέον τεχνικών 

προδιαγραφών, της επιτροπής σύνταξης, για τις «…………….» (CPV: 

…………….) του Νοσοκομείου, όπως εγκρίθηκαν με το πρακτικό της 115ης 

συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.Πε., στην ως άνω αναφερόμενη ομάδα εργασίας, 

προκειμένου να προσδιορίσει το τίμημα και των επιπλέον υπηρεσιών 

καθαριότητας που αφορούν οδηγίες έναντι του κορωνοϊού SARS _CoV- 19. Με 

την κατάθεση της με αρ. πρωτ. 25470/17.06.2020 οικονομοτεχνικής μελέτης, το 

ΔΣ του Νοσοκομείου, με την υπ’ αριθ. 1ο/8η/18-06-2020 (ΑΔΑ: 

Ψ3ΛΠ469060-0Ο5) Έκτακτη Συνεδρίασή του αποφάσισε, επί λέξει, τα κάτωθι: 

την έγκριση της με αρ. πρωτ. 25470/17.06.2020 οικονομοτεχνικής μελέτης για 

τις «……………. (CPV: …………….)» του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία 

αφενός ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού για τις ετήσιες γενικές υπηρεσίες 

καθαριότητας διαμορφώνεται στα € 951.995,32 άνευ ΦΠΑ και αφετέρου το 

ετήσιο τίμημα των επιπλέον υπηρεσιών καθαριότητας που αφορούν οδηγίες 

έναντι του κορωνοϊού SARS _CoV- 19 ανέρχεται στα € 100.000,00 χωρίς ΦΠΑ. 

Την άμεση επαναπροκήρυξη του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου 

Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «…………….» (CPV: …………….) για το 

……………., με σύντμηση χρόνου δημοσίευσης είκοσι (20) ημερών και με 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη τη δαπάνη που καθορίσθηκε από την ως άνω 

μελέτη, ήτοι € 951.995,32 πλέον ΦΠΑ 24% ή € 1.180.474,20 με ΦΠΑ 24%, με 

δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη (ο προϋπολογισμός της 

Διακήρυξης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 

2.855.985,96 € ήτοι 3.541.422,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Την τροποποίηση της με αριθμό 15/2020 (ΑΔΑ:9ΧΦΡ469060-76Δ) 

σύμβασης μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρίας «…………….», συνολικής 

δαπάνης € 46.879,80 χωρίς ΦΠΑ 24% ή € 58.130,95 με ΦΠΑ 24% και για 

χρονικό διάστημα είκοσι δύο (22) ημερών, ήτοι από 01/07/2020 έως και την 

22/07/2020. 

Την προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 26 της 

ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020, για τις «…………….» (CPV: …………….) του 

Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με δυνατότητα 

ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για δύο (2) μήνες, η οποία θα 

δημοσιευθεί στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr για διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η 

διαπραγμάτευση θα γίνει με χρήση των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν 

τις γενικές υπηρεσίες καθαριότητας του Νοσοκομείου και τις επιπλέον 

υπηρεσίες καθαριότητας που αφορούν οδηγίες έναντι του κορωνοϊού SARS 

_CoV- 19 που έλαβαν έγκριση από το ΚΕΣΥΠΕ. Το συνολικό μηνιαίο τίμημα της 

διαπραγμάτευσης ανέρχεται στο ποσό των € 87.666,28 χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή € 

108.706,19 με ΦΠΑ 24%. Το σύνολο της δαπάνης συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στα 350.665,12 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή € 

434.824,75 με ΦΠΑ 24%. Η αξιολόγηση της διαπραγμάτευσης θα 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης που 

ορίσθηκε με τη με αριθμό Α2167/23.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΚ7Θ469060-Θ5Τ) 

Απόφαση της τότε Αναπληρώτριας Διοικήτριας και τροποποιήθηκε με τη με 

αριθμό 312/13.02.2020 (ΑΔΑ: Ω37Ν469060-ΒΥΨ) Απόφαση του Διοικητή του 

……………., στην καθορισμένη ημέρα και ώρα. Η σύμβαση θα διακοπεί 

αυτόματα και μονομερώς από το Νοσοκομείο σε περίπτωση υπογραφής 

σύμβασης ως αποτέλεσμα διαγωνιστικής διαδικασίας.  Την έκδοση αντίστοιχων 

αναλήψεων υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0845. 

 Ενόψει χρονικής λήξης της σύμβασης με αρ. 15/2020 με την εταιρεία 

«…………….» και κατ΄ εφαρμογή της ως άνω απόφασης, υπεγράφη η με 

αριθμό 15.1_2020 (ΑΔΑ: 6Α7Κ469060-Τ9Ν) τροποποίηση σύμβασης μεταξύ 

του …………….και της εταιρείας …………….που αφορά σε «...................» του 
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……………., για διάστημα είκοσι δύο (22) ημερών, ήτοι από 01/07/2020 έως και 

22/07/2020 

 Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης ΔΣ, το Τμήμα Προμηθειών προέβη στη 

δημοσίευση της υπ’ αριθ. πρωτ. 26059/22.06.2020 Πρόσκλησης συμμετοχής σε 

ηλεκτρονική διαπραγμάτευση (συστημικός αριθμός: …………….) χωρίς 

δημοσίευση διακήρυξης ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, περ. γ και 

του άρθρου 26 της ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020, για τις «...................» (CPV: 

...................), μηνιαίας δαπάνης € 108.706,19 με το ΦΠΑ, για διάστημα δύο (2) 

μηνών, ήτοι για το διάστημα από 23/07/2020 έως και την 23/09/2020, με 

δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για δύο (2) μήνες. Το 

σύνολο της δαπάνης συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης 

ανέρχεται στα 350.665,12 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή € 434.824,75 με ΦΠΑ 24%. 

Ταυτόχρονα, το αρμόδιο Τμήμα προέβη στη δημοσίευση του με αριθμό …….. 

(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 

(συστημικός αριθμός ……..) για τις «...................» (CPV:...................) για τις 

ανάγκες του ..................., με σύντμηση χρόνου δημοσίευσης είκοσι (20) 

ημερών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 951.995,32 πλέον ΦΠΑ, ήτοι € 

1.180.474,20 με ΦΠΑ 24% με δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη. O 

προϋπολογισμός της Διακήρυξης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προαίρεσης ανέρχεται σε € 2.855.985,96 ήτοι € 3.541.422,60 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

4. Επειδή, κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκε η υπό κρίση 

προσφυγή, νόμιμα και εμπρόθεσμα την 26.06.2020, με κατάθεση μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με τη χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ 39/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του ν. 4412/2016 και 

την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4, και την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017. 

5. Επειδή, με το απόσπασμα πρακτικών της 6ης /09-07-2020 Τακτικής 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, 

αποφασίστηκε η έγκριση του με αριθ. πρωτ. 27717/02.07.2020 πρακτικού της 

επιτροπής αξιολόγησης και αφορά στην αξιολόγηση των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική – Οικονομική προσφορά” 

στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 26059/22.06.2020 Πρόσκλησης συμμετοχής σε 
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ηλεκτρονική διαπραγμάτευση (συστημικός αριθμός ………..) χωρίς δημοσίευση 

διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκαν και οι δύο κατατεθειμένες 

προσφορές και ακολούθως η Πρόσκληση κατέστη άγονη. Εν συνεχεία, με την 

ίδια απόφαση ανατέθηκε στην εταιρεία «………...», η παροχή «………..» (CPV: 

...................) του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από 

23/07/2020 έως και 22/09/2020, με προϋπολογιζόμενη μηνιαία δαπάνη € 

63.927,00 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι € 79.269,48 με Φ.Π.Α. 24%. Το έργο της παροχής 

υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 15/2020 (ΑΔΑ: 

9ΧΦΡ469060-76Δ) σύμβασης και της 15.1_2020 (ΑΔΑ: 6Α7Κ469060-Τ9Ν) 

τροποποίηση σύμβασης μεταξύ του ................... και της εν λόγω εταιρείας. 

6. Επειδή, η προσφεύγουσα με την υπό κρίση προσφυγή της στρέφεται 

κατά της  με αριθμό πρωτ. 26059/22.6.2020 και με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

………..Πρόσκλησης Συμμετοχής της αναθέτουσας αρχής, ζητώντας αυτή να 

ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί. Πλην όμως, όπως εκτέθηκε στην ως άνω σκέψη 5, 

η εν λόγω Πρόσκληση κατέστη άγονη σύμφωνα με με το απόσπασμα 

πρακτικών της 6ης /09-07-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής και ακολούθως αποφασίστηκε η απευθείας 

ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στην εταιρεία «………..». 

Ως εκ τούτου, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί άνευ εννόμου 

συμφέροντος από την προσφεύγουσα, αφού η προσβαλλόμενη Πρόσκληση 

έχει ήδη καταστή άγονη και ματαιώθηκε, ενώ παράλληλα ανατέθηκε απευθείας 

η παροχή υπηρεσιών σε τρίτη εταιρεία.  

7. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει 

να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

8. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το Παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363  Ν. 4412/2016). 

 

           Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει  την προδικαστική προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου ποσού €877,00 με ηλεκτρονικό  

κωδικό ………... 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 27 Ιουλίου 2020 και εκδόθηκε στις 13   
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Αυγούστου 2020 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

         Ο Πρόεδρος          Ο Γραμματέας 

 

  ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ             ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ 


