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Η 

       ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 14 Μαρτίου 2019, με την εξής 

σύνθεση: Μαρία Μανδράκη Πρόεδρος, Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή –

Εισηγήτρια και Νικόλαος Σαββίδης, Μέλη. 

Για να εξετάσει την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) -Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 206/18-02-2019 

Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…», και το 

διακριτικό τίτλο «…Α.Ε., που εδρεύει στην …, οδός …αρ. …. Η εν λόγω 

προσφυγή ασκήθηκε στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που 

προκηρύχθηκε με την με αριθ.: …, με κωδικό αριθμό συστήματος 43375, 

διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 

4412/2016 της αναθέτουσας αρχής «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ …» με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής, που αφορά την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ …». Η ως άνω προσφυγή ασκείται κατά της 

απόφασης του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής, που ελήφθη κατά την με αριθ. 

7/5-2-2019 συνεδρίαση με θέμα την έγκριση των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών της ως 

άνω διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά το σκέλος αυτής με το οποίο έγινε δεκτή 

η προσφορά της εταιρίας …A.E. 

Με την ανωτέρω Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα 

επιδιώκει την ακύρωση της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης, κατά το σκέλος 

αυτής που προσβάλλεται, αντίστοιχα. 
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Επί της ανωτέρω Προσφυγής ασκήθηκε η από 28-02-2019 

παρέμβαση της εταιρείας …A.E. με αίτημα την απόρριψη αυτής και την 

επικύρωση της προσβαλλομένης. 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια 

      Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής 

καταβλήθηκε το  παράβολο για τον φορέα «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)», ποσού 5.410,78€ (με κωδικό ηλεκτρονικού 

παραβόλου …), το οποίο έχει υπολογιστεί δυνάμει της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι 

συνολικά ποσού χωρίς ΦΠΑ: 1.082.154,24€ (1.082.154,24 Χ0,5%= 

5.410,78Eυρώ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η εκτιμώμενη αξία της 

ετήσιας σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 541.077,11 Ευρώ, άνευ Φ.Π.Α 24% 

ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προαίρεσης για ακόμη ένα έτος ανέρχεται σε 1.082.154,24  Ευρώ, χωρίς 

Φ.Π.Α. Επειδή, ωστόσο, για τον υπολογισμό του καταβλητέου ποσού 

παραβόλου, δεν λαμβάνεται υπόψη και η δαπάνη που αντιστοιχεί σε 

ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, δοθέντος ότι το οριστικό 

ύψος της δαπάνης αυτής δεν μπορεί εκ των προτέρων να καθοριστεί, εφόσον 

είναι αβέβαιο αν και μέχρι ποιου ύψους θα ασκηθεί το δικαίωμα αυτό 

(Δ.Εφ.Κομ. Ν43/2017, ΣτΕ ΕΑ 187/2017, 10/2017). Κατ’ ακολουθίαν, στο 

βαθμό που το ύψος του ποσού του παραβόλου της προσφεύγουσας 

υπολογίστηκε με τη συμπερίληψη και του δικαιώματος προαίρεσης, το ποσό 

του παραβόλου που αντιστοιχεί σε αυτό  (541.077,11 Χ 0,5%= 2.705,38 

Ευρώ) θα πρέπει να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν στην 

προσφεύγουσα σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής της. 

2. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε με τη 

χρήση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και την παρ. 2 του 
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άρθρου 362 του Ν. 4412/2016, περιέχει δε τα κατά Νόμον ουσιώδη στοιχεία 

και συνεπώς παραδεκτώς άγεται προς εξέταση ενώπιον της ΑΕΠΠ.  

3. Επειδή, η ανωτέρω έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 α’ του Π.Δ. 39/2017 και το άρθρο 361 παρ. 1 α’ 

του Ν.4412/2016, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τον ηλεκτρονικό τόπο 

του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η προσβαλλομένη κοινοποιήθηκε στην 

προσφεύγουσα στις 06-02-2019 μέσω της ανάρτησής της στον ηλεκτρονικό 

τόπο του διαγωνισμού. Η δε προσφεύγουσα άσκησε την υπό κρίση 

προσφυγή στις 15-02-2019, ήτοι επομένως εντός της προβλεπόμενης 

δεκαήμερης προθεσμίας.  

4. Επειδή, η Α.Ε.Π.Π. ενώπιον της οποίας ασκείται η εν λόγω 

Προσφυγή είναι καθ’ ύλην  αρμόδια για την εξέταση της, βάσει της 

εκτιμώμενης  αξίας της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 345 

παρ. 1 του Ν.4412/2016, η οποία ανέρχεται σε ποσό 541.077,11 € χωρίς 

ΦΠΑ. Επιπροσθέτως, παραδεκτώς ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ βάσει του 

αντικειμένου της (υπηρεσία), της ημερομηνίας δημοσίευσης της διακήρυξης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 06-08-2018, ως και 

την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π. κατ’ αρ. 345 παρ. 1 Ν. 4412/2016, 

ενώ επιπλέον θεμελιώνεται και η κατά χρόνο αρμοδιότητά της, όπως 

απαιτείται από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 7 του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 43 παρ. 4 

του N.4487/2017 (ΦΕΚ A΄ 116).  

  5. Επειδή, η προσφεύγουσα έχει, καταρχήν, έννομο συμφέρον για 

την υποβολή της προσφυγής της καθώς και της αίτησης για τη λήψη 

προσωρινών μέτρων καθώς συμμετέχει στον υπό κρίση διαγωνισμό και 

επιδιώκει ν’ αναδειχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας εφόσον η προσφυγή της  

γίνει δεκτή. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 

απόφαση, στον υπό κρίση διαγωνισμό συμμετείχαν υποβάλλοντας σχετική 

προσφορά κι έγιναν αποδεκτές δύο προσφορές, ήτοι της προσφεύγουσας και 

της νυν παρεμβαίνουσας. 
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6. Επειδή, νόμιμα κι εμπρόθεσμα ασκήθηκε η υπό κρίση 

παρέμβαση στις 28-02-2019 δεδομένου ότι η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε 

στην ήδη παρεμβαίνουσα την ασκηθείσα προσφυγή στις 18-02-2019 μέσω 

της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ, ήτοι η παρέμβαση ασκήθηκε 

εντός δεκαημέρου από την κοινοποίηση στην παρεμβαίνουσα της 

προσφυγής.  Η υπό κρίση παρέμβαση ασκήθηκε από παρεμβαίνουσα έχουσα 

έννομο συμφέρον αφού η προσφεύγουσα βάλλει κατά της προσφοράς της, 

αιτούμενη την απόρριψη αυτής κι, επομένως τα έννομα συμφέροντά της 

καταφανώς θίγονται με την ασκηθείσα προσφυγή και σε περίπτωση που αυτή 

γίνει δεκτή. 

7. Επειδή, με την προσφυγή της η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, 

κατά παράβαση του όρου 2.2.5 της διακήρυξης, η εταιρεία …A.E. δήλωσε 

κύκλο εργασιών 767.063,80 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 05-09-2017 

οπότε και συστάθηκε έως 31-12-2018. Πλην, όμως, η κατά τα ανωτέρω 

δήλωση δεν είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη, η οποία απαιτεί στοιχεία που 

αφορούν τα έτη 2015-2016-2017 και όχι το 2018. Περαιτέρω δε τυγχάνει 

αόριστη καθώς δεν προκύπτει κατά ποιο μέρος το δηλωθέν ποσό αφορά το 

έτος 2017 και ποιο το 2018. Σε κάθε δε περίπτωση ο υπολογισμός του 

δηλωθέντος κύκλου εργασιών περιλαμβάνει και μελλοντικά στοιχεία, πέρα του 

χρόνου υποβολής της προσφοράς. Τα ανωτέρω καθιστούν την προσφορά 

αντιφατική. Έτι περαιτέρω, η προσφορά της ανωτέρω εταιρείας πάσχει καθώς 

από τον κύκλο εργασιών της προκύπτει ότι τα έργα που έχει αναλάβει 

εκκινούν εντός του 2018 και όχι του 2017. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διακήρυξη 

το έτος 2018 δεν λαμβάνεται υπόψη. Ακόμη, όλως παρανόμως η αναθέτουσα 

αρχή ζήτησε από την ως άνω εταιρεία ν’ αποδείξει τον κύκλο εργασιών της 

έως την υποβολή της προσφοράς της στις 05-09-2018 καθώς από τη 

διακήρυξη προκύπτει ότι τέτοια στοιχεία μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι 

31-12-2017 θα μπορούσε να προσκομίσει και όχι για μετέπειτα χρονικό 

διάστημα. Επίσης, η αναθέτουσα αρχή, κατά παράβαση του όρου 2.2.9.2 Β3 

της διακήρυξης ζήτησε από την ανωτέρω εταιρεία ν’ αποδείξει την οικονομική 

της επάρκεια προσκομίζοντας αποσπάσματα συμβάσεων αντί ισολογισμών ή 
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αποσπασμάτων οικονομικών καταστάσεων από τη σύστασή της έως την 

ημεροχρονολογία υποβολής των προσφορών. Επιπλέον, προκειμένου η 

εταιρεία να μπορέσει ν’ αποδείξει το ζητούμενο κύκλο εργασιών 270.538,36 

Ευρώ επικαλείται συμβάσεις που δεν αφορούν σε συναφές αντικείμενο 

(σύμβαση με …A.E., Club …, ξενοδοχείο …και …). Σε περίπτωση που τα 

ανωτέρω ποσά δεν λαμβάνονταν υπόψη στον ειδικό κύκλο εργασιών της 

εταιρείας αυτή θα παρουσίαζε κύκλο εργασιών 179.452,20 Eυρώ. Σε αυτή την 

περίπτωση παρανόμως η αναθέτουσα αρχή δέχθηκε το συνολικό κύκλο 

εργασιών ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5. της διακήρυξης, οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να δηλώνουν τον συνολικό κύκλο εργασιών και κατά περίπτωση 

τον κύκλο εργασιών στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης. 

Περαιτέρω, η εταιρεία …αφού δεν κάλυπτε τους όρους της διακήρυξης θα 

έπρεπε να ζητήσει διευκρίνηση εντός της οριζόμενης προθεσμίας για να 

μπορέσει να επικαλεστεί τα προσκομιζόμενα στοιχεία ή ακόμη έπρεπε να είχε 

προσφύγει κατά των σχετικών όρων της διακήρυξης. 

8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις της ισχυρίζεται ότι η 

ως άνω εταιρεία, ως είχε υποχρέωση από τη διακήρυξη προς προκαταρκτική 

απόδειξη της συνδρομής στο πρόσωπό της των όρων του άρθρου 2.2.5, 

υπέβαλε με την προσφορά της το Ε.Ε.Ε.Σ και συμπλήρωσε το γενικό κύκλο 

εργασιών από 05-09-2017 – 31-12-2018. Δεδομένου, ωστόσο, ότι ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών δεν μπορεί να περιλαμβάνει και μελλοντικά στοιχεία πέραν 

της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς ζητήθηκε, κατ’ άρθρον 102 του 

Ν.4412/2016 με το υπ’ αριθ.πρωτ. 24030/25-09-2018 έγγραφο της 

αναθέτουσας αρχής να κατατεθούν από την εταιρεία στοιχεία που ν’ 

αποδεικνύουν ότι από την σύστασή της στις 05-09-2017 έως την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς 05-09-2018 πληρούσε τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 2.2.5 της διακήρυξης. Το κατά τα ανωτέρω έγγραφο 

διευκρινίσεων ούτε διακρίσεις σε βάρος των διαγωνιζομένων εισήγαγε ούτε 

παρανόμως ζητήθηκε αφού, αφενός μεν αφορούσε στοιχεία που ήδη είχαν 

υποβληθεί κι αφετέρου, κατ’ εφαρμογήν της παρ. 5 του άρθρου 102 του 

Ν.4412/2016 η αναθέτουσα αρχή ήταν υποχρεωμένη λόγω ασάφειας της 
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προσφοράς να ζητήσει διευκρινήσεις πριν τον αποκλεισμό της καθ’ ης 

εταιρείας. Σε απάντηση στο ανωτέρω αίτημα της αναθέτουσας αρχής η 

εταιρεία κατέθεσε το με αριθ.πρωτ. 24584/01-10-2018 υπόμνημά της, στο 

οποίο επισύναψε σχετικές συμβάσεις προς απόδειξη του γενικού κύκλου 

εργασιών από την σύστασή της έως την 05-09-2018, δεδομένου ότι δεν είχε 

δημοσιεύσει ακόμα ισολογισμούς. Σύμφωνα με την αναθέτουσα αρχή αυτή 

δέχθηκε τις προσκομισθείσες συμβάσεις αφού αντικειμενικά δεν υπήρχε 

άλλος τρόπος απόδειξης στην περίπτωση της καθής εταιρείας και σύμφωνα 

πάντοτε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. Ακόμη, η 

αναθέτουσα αρχή από τις προσκομιζόμενες συμβάσεις αξιολόγησε μόνο 

αυτές που αφορούσαν καθαριότητα στις οποίες συμπεριέλαβε και αυτήν της 

κοινοπραξίας …A.E. 

9. Επειδή, η παρεμβαίνουσα με την παρέμβασή της ισχυρίζεται ότι 

από την αδιάστικτη γραμματική διατύπωση των όρων της διακήρυξης και της 

νομοθεσίας που διέπει αυτήν προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι στο στάδιο της 

συμμετοχής στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 

συμπληρώσουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ως 

προκαταρκτική απόδειξη ότι διαθέτουν τα κριτήρια επιλογής του υπό ανάθεση 

έργου και δεν εμπίπτουν σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού. Στο 

στάδιο δε της κατακύρωσης, ως αποδεικτικά μέσα, οφείλουν να 

προσκομισθούν στοιχεία από τον προσωρινό ανάδοχο (οικονομικές 

καταστάσεις, ισολογισμοί ή δηλώσεις Ε3 αν δεν είναι υπόχρεος σύνταξης 

ισολογισμού ή δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί η εταιρεία, σε περίπτωση 

που λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας) από τα οποία να 

προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης είναι 

ίσο η μεγαλύτερο με το 1/2 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. 

Ιδίως εφόσον ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της 

τριετίας πρέπει να υποβάλει δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί. Η εν λόγω 

εταιρεία νομίμως και σύμφωνα με τη διακήρυξη δήλωσε στο υποβληθέν ΕΕΕΣ 

της προσφοράς της το συνολικό κύκλο εργασιών της από τη σύσταση της 

εταιρείας, ήτοι από την 05/09/2017 έως και το τέλος του έτους 2018, με βάση 
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τις ισχύουσες εκτελεσθείσες και υπό εκτέλεση συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών, ήτοι το ποσό των 767.063,80 €, το οποίο υπερβαίνει το 1/2 της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. (541.077,12 € προϋπολογισμός 

του έργου / 2).  Σε κάθε περίπτωση ο κύκλος εργασιών της εταιρείας  μέχρι 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, ήτοι 

την 05/09/2018 υπερβαίνει και πάλι το ποσό των 270.538,56 € (541.077,12 € 

προϋπολογισμός του έργου / 2). Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρεμβαίνουσα 

εταιρεία,  η προσφεύγουσα όλως αναληθώς επικαλείται ότι κάποιες εκ των 

υποβληθεισών συμβάσεων της εταιρείας δεν σχετίζονται με τις υπηρεσίες 

καθαριότητας, καθώς συμβάσεις όπως με την κοινοπραξία …Α.Ε. & …Α.Ε. ή 

με την …έχουν απολύτως συναφές με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες αντικείμενο 

(παροχή υπηρεσιών καθαρισμού με εργάτες διαλογής, αποκομιδής κλπ). 

10. Επειδή, με την με αριθμό …διακήρυξη του Γενικού 

Νοσοκομείου … «…» προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος 

διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας 

των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του Γενικού 

Νοσοκομείου …, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 541.077,12 € 

πλέον Φ.Π.Α 24 % για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα 

προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος. Ως ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού ορίστηκε η 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11:00 π.μ. 

11. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση το Δ.Σ της 

αναθέτουσας αρχής αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού της 

αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν δύο προσφορές, 

ήτοι αυτή της προσφεύγουσας και αυτή της παρεμβαίνουσας, «οι οποίες 

πληρούν τους όρους της διακήρυξης κι ως εκ τούτου προτείνεται η αποδοχή 

τους και η πρόκρισή τους στο επόμενο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης 

των προσφορών». 

12. Επειδή στο άρθρο 18 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι 

αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 
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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. […]». 

13. 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) αυτής, 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). Εξάλλου, σε 

περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη χρησιµοποιεί όρους, όπως «µε ποινή 

αποκλεισµού...», «µε ποινή απαραδέκτου οι συµµετέχοντες πρέπει...» ή 

άλλους παρόµοιους, είναι προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις 

και συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε 

απόρριψη της (βλ. Γνµδ ΝΣΚ 70/2002).  

14. 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).  

15. Επειδή, περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρµογή των όρων της 

διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 
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υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). Η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής 

της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια 

και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη συγγραφή 

υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός να παρέχεται σε όλους τους 

ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς υποψηφίους η δυνατότητα να 

κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο 

τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ μέρους της αναθέτουσας 

αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος του αν οι προσφορές των 

υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση 

(βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών 

φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων τις αποφάσεις: της 

29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, 

EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, 

EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου 1993, Επιτροπή κατά Δανίας, C-

243/89, EU:C:1993:257, σκέψη 33, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά 

Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51, της 18ης Οκτωβρίου 2001, 

SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 

2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731, σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, 

MT Højgaard και Züblin, C-396/14, EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης 

Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, 

της 12ης Δεκεμβρίου 2002, UniversaleBau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 

93, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, 

EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C-

336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31).  

16. Επειδή στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Τα 

κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση 

της επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική 
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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… 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 των αγαθών. 

Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή 

στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο 

άρθρο 341…». 

17. Επειδή στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Κατά 

την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες 
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αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν 

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 

75, 76 και 77 γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και 

κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84. ... Το ΕΕΕΣ 

αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και 

παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα 

αρχή. […] 4. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 

5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι 

την έκδοση του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται 

δεκτή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 5. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας. Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, 

εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσιο, όταν οι 

συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της 

περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 39, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον 

οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα 

σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79, και κατά περίπτωση το 

άρθρο 80. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, 

σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 82.  
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18. Επειδή στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και 

τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και 

στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α΄, ως απόδειξη της μη ύπαρξης 

λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της 

πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76. Οι 

αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82. Όσον αφορά το άρθρο 78, 

οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο 

μέσο προκειμένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους 

αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους. 4. Η οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια του οικονομικού φορέα μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με 

ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄. Εάν ο οικονομικός φορέας, για 

βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η 

αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο…9. Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος 

άρθρου και του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄, μπορεί να 

εξειδικεύονται στις στα πρότυπα έγγραφα σύμβασης που εκδίδει η Αρχή, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53».  

19. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016: «1. Κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήπστε διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 2. Η 

πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 
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επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση […]που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς 

το περιεχόμενό τους[…]. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο 

εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 

μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση 

δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων 

ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα 

στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  4. […]Η διευκρίνιση αυτή 

δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και 

δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 5. Η παροχή της 

δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν 

επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

20. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5. της διακήρυξης: 

«οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια»: «όσων αφορά την οικονομική 

και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν δήλωση του 

ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών 

στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις κατ’ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης 

του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 

διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα 

προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά 

μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το ½ 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο οικονομικός φορέας 

λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας θα υποβάλλει Δήλωση  

για όσο χρόνο λειτουργεί». 
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21. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης: 

«προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή των προσφορών» : «προς 

προκαταρκτική απόδειξη πώς οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: […]β) 

πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 […]της παρούσας 

προσκομίζουν ως δικαιολογητικό συμμετοχής μαζί με την προσφορά τους το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.1 και 3 του Ν.4412/2016 Ε.Ε.Ε.Σ.[….]». 

22. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 Β3 της διακήρυξης: «Για 

την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρ. 

2.2.5. της διακήρυξης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: οικονομικές 

καταστάσεις (ισολογισμούς) ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των 

τριών τελευταίων ετών όπως αυτά έχουν αρμοδίως δημοσιευθεί, εφόσον η 

εταιρεία είναι υπόχρεη στη σύνταξη αυτών, για τα οποία ισχύουν τα ανωτέρω 

κριτήρια […..]εναλλακτικά εφόσον η εταιρεία δεν είναι υπόχρεη στη σύνταξη 

ισολογισμών, δηλώσεις Ε3 από τις οποίες να προκύπτει το ολικό ύψος του 

κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της 

ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή της έναρξης της λειτουργίας 

του, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών, 

κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 

το ½ της προϋπολογισθείσας δαπάνης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 

φορέας λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας θα υποβάλλει 

Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί». 

23. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3. της διακήρυξης: 

«δικαιολογητικά φακέλου συμμετοχής -τεχνική προσφορά»: «2.4.3.1 Τα 

στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία περιλαμβάνουν: 

1. Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης […]όπως προβλέπεται στο άρθρο 

79 παρ.1 και 3 του Ν.4412/2016 [….]. 2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά […]η τεχνική 

προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης, περιγράφοντας πώς 

ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης πληρούνται[…]. 



 

 

Αριθμός απόφασης: 356 / 2019 

 

15 
 

24. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6. της διακήρυξης «λόγοι 

απόρριψης των προσφορών»: «η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά, η 

οποία δεν υποβάλλεται […]με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω και ειδικότερα 

στις παραγράφους[…]2.4.3 (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 

προσφορά)[…]». 

25. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 

«αξιολόγηση προσφορών»: «[…]Στο τέλος του πρώτου σταδίου του 

διαγωνισμού συντάσσεται ένα πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής[…]. Κατά της 

εν λόγω απόφασης χωρεί προσφυγή κατ’ άρθρο 3.4 της παρούσας[…] 

26. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης: 

«πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών αναδόχου-δικαιολογητικά 

κατακύρωσης»: «Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

υποβάλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί εντός 

20 ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης σε αυτόν να υποβάλλει 

[…]των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρ.2.2.9.2 αποδεικτικά 

μέσα της παρούσας διακήρυξης, αποδεικτικά μέσα για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της διακήρυξης καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.8 της 

διακήρυξης[…]Τα αποτελέσματα ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη 

διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο[…]επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης». 

27. Επειδή στις διατάξεις του άρθρου 8  του Ν. 4172/2013 

(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) ορίζεται ότι : «1. Το φορολογικό έτος 

ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος…Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες».  Όπως δε επισημαίνεται 
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στην αιτιολογική έκθεση του νόμου «Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ορίζεται η 

έννοια του φορολογικού έτους που συµπίπτει µε το ηµερολογιακό και το 

οποίο, όπως ορίζεται ρητά δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες. Ο 

όρος «φορολογικό έτος» αντικαθιστά τις έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και 

οικονοµικό έτος που χρησιµοποιούσε ο παλιός Κώδικας». Επομένως, 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ο όρος 

οικονομικό έτος ή διαχειριστική χρήση συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 του 

Ν.4172/2013: «5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προβαίνει σε έναρξη 

ή παύση εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το 

πρώτο φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και το τελευταίο φορολογικό 

έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της 

παραγράφου 1». 

28. Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 43β του Ν.2190/1920, 22 του 

Ν.3190/1955, 98 του Ν.4072/2012 και 16 του Ν.4308/2014 οι Α.Ε., όπως, 

επίσης και οι Ε.Π.Ε και οι Ι.ΚΕ, Συνεταιρισμοί, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 

Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές 

Εταιρείες, υποχρεούνται σε υποβολή και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ των 

οικονομικών καταστάσεων. Με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 

τροποποιήθηκαν το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του Ν.2190/1920 (Α.Ε.), η 

παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3190/1955 (Ε.Π.Ε.) και η παρ.2 του άρθρου 69 

του Ν.4072/2012 (Ι.Κ.Ε.) αναφορικά με τη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων ή εταίρων. Ως νέα απώτατη προθεσμία σύγκλησης της εν λόγω 

Συνέλευσης τέθηκε η 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από το κλείσιμο 

της χρήσης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα 

της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή 

άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, 

το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά 

τη λήξη της εταιρικής χρήσης (παρ.1, άρθρο 4, Ν.4403/2016). Επίσης με τον 

Ν.4403/2016 τροποποιήθηκε και το άρθρο 43β του Ν.2190/1920 αναφορικά 

με τον χρόνο δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών 
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καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ) και ειδικότερα 

ορίζεται ότι : «Άρθρο 43β 1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: 

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του 

νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι για τη χρήση που έληξε την 31/12/2016 (01/01-31/12/2016) η 

απώτατη ημερομηνία στην οποία η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει είναι η 

10/09/2017. Έτσι, καθίσταται πλέον σαφές ότι η απώτατη προθεσμία 

υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των 

οικονομικών καταστάσεων είναι πλέον η 30η Σεπτεμβρίου 2017 (εφόσον η 

Συνέλευση συνέλθει στις 10/09/2017).Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις 

ανωτέρω διατάξεις (43β του Ν.2190/1920) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 7α του Ν.2190/1920, δημοσιεύονται πλέον στο 

ΓΕΜΗ μόνο οι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων/εταίρων 

οικονομικές καταστάσεις και όχι αυτές που δεν έχουν εγκριθεί από την εν 

λόγω Συνέλευση.  

29. Επειδή, σύμφωνα με την αριθμ. ΠΟΛ: 1044/13-3-2018: «Τύπος 

και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3»: «Άρθρο 1 1. Ορίζουμε 

για το φορολογικό έτος 2017 και επόμενα τον τύπο και το περιεχόμενο της 

«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (έντυπο Ε3) καθώς και της κατάστασης φορολογικής 

αναμόρφωσης που τη συνοδεύει ως το συνημμένο παράρτημα της παρούσας. 

2. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα 

συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και 

τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας 

Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας 

Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη 

χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη 

Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση[…]6. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από 
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επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της 

επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων[…]» 

30.  Επειδή, από τον συνδυασμό των όρων 2.2.5, 2.2.9.1 και 2.4.3 

της διακήρυξης ρητώς προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 

οφείλουν, καταρχήν, επί ποινή αποκλεισμού, προς απόδειξη της 

χρηματοοικονομικής τους επάρκειας να υποβάλουν στον υποφάκελο 

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά το Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρωμένο 

με τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους αναφορικά με τις τρεις τελευταίες προ του 

έτους διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Δεδομένου δε ότι η διαγωνιστική 

διαδικασία λαμβάνει χώρα το έτος 2018 και λαμβανομένης υπόψη της 

ταύτισης της έννοιας της οικονομικής χρήσης με το ημερολογιακό έτος, οι 

τρεις τελευταίες προ του 2018 οικονομικές χρήσεις αφορούν τα ημερολογιακά 

έτη 2015, 2016 και 2017. Επομένως, στον υπό κρίση διαγωνισμό το 

υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ οφείλει, κατ’αρχήν, να περιλαμβάνει αναφορά στο ετήσιο 

κύκλο εργασιών των διαγωνιζομένων ως προς τα ημερολογιακά/οικονομικά 

έτη 2015, 2016 και 2017. 

31.  Επειδή, εξάλλου, το Ε.Ε.Ε.Σ. παρέχει προαπόδειξη προς τον 

σκοπό της επιτάχυνσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και ελάφρυνσης των 

διαγωνιζομένων από την υποχρέωση προσκόμισης πολυάριθμων 

πιστοποιητικών και εγγράφων ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και 

επιλογής, ιδίως επί τον σκοπό της διευκόλυνσης συμμετοχής μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και τη μείωση του χρόνου προετοιμασίας μιας προσφοράς. 

Ενέχει δε, προϋποθέτει και ερείδεται επί μιας καταρχήν εμπιστοσύνης ως 

προς τον υποβάλλοντα οικονομικό φορέα και όσον αφορά τα εξ αυτού 

δηλούμενα, τα οποία θα ελεγχθούν επισταμένως κατά το στάδιο αξιολόγησης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης πριν την οριστικοποίηση της ανακήρυξής του 

ως αναδόχου (βλ. άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης). Η υποβολή του 

συµπληρωµένου Ε.Ε.Ε.Σ. στα απαιτούµενα από τη διακήρυξη πεδία αποτελεί 

ουσιώδη τυπική προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό, παράβαση δε του 

κανόνα αυτού εκ µέρους του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, δηλαδή 
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υποβολή ελλιπούς κατά περιεχόµενο δήλωσης, συνιστά ουσιώδη παράλειψη 

συνεπαγόµενη τον αποκλεισµό του υποψηφίου. 

32. Επειδή, περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα άρθρα 2.2.5 και 

2.2.9.2 Β3 της διακήρυξης ο κανόνας της υποχρεωτικής προσκόμισης από 

τον συμμετέχοντα δήλωσης περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και 

κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα που αποτελεί το 

αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ 

ανώτατο όριο, κάμπτεται στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργεί για 

χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας. Έτσι, ρητώς κατά τη διακήρυξη, ο 

ανωτέρω κανόνας τελεί σε συνάρτηση με την  ημερομηνία σύστασης του 

οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, γι’ αυτό και τα 

ζητούμενα ανωτέρω στοιχεία προσκομίζονται «εφόσον είναι διαθέσιμες οι 

πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών», εννοείται που αφορά τις τρεις 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις. Στην περίπτωση, λοιπόν, που ο φορέας 

λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας «θα πρέπει να 

υποβάλλει δήλωση για όσο διάστημα λειτουργεί». Ρητώς, επίσης, κατά το 

άρθρο 2.2.9.2 Β3 της διακήρυξης η υποβολή της ανωτέρω δήλωσης είναι 

υποχρεωτική αλλά και αρκεί προς απόδειξη της συνδρομής των όρων του 

άρθρου 2.2.5 της διακήρυξης, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 

λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας, οπότε δεν απαιτείται η 

υποβολή ισολογισμών ή αποσπασμάτων αυτών, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία 

δεν είναι διαθέσιμα. 

33. Επειδή, επίσης, όπως προκύπτει από τα άρθρα 2.2.5 και 

2.2.9.2 Β3 της διακήρυξης για τον υποψήφιο οικονομικό φορέα που λειτουργεί 

για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας δεν προβλέπεται ως ανώτατο 

χρονικό διάστημα για την προσκόμιση στοιχείων η 31η-12-2017, αφού ρητώς 

κατά τη διακήρυξη, σε αυτήν την περίπτωση εισάγεται εξαίρεση από τον 

κανόνα κι απαιτείται η υποβολή δήλωσης για (ολόκληρο) το χρονικό διάστημα 

λειτουργίας της επιχείρησης. Περαιτέρω δε, από τις ανωτέρω διατάξεις και 

ειδικά για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο 

της τριετίας δεν προκύπτει περιορισμός σχετικά με την αφετηρία των 
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προσκομιζόμενων στοιχείων του κύκλου εργασιών, έτσι αυτά μπορεί να 

ανατρέχουν σε χρόνο πριν την 31-12-2017 ή και σε χρόνο μετά την 01-01-

2018 και μέχρι την υποβολή της προσφοράς (βλ. και σκέψη 39). 

34. Επειδή, ακόμη, από τη ρύθμιση που εισάγει η διάταξη του 

άρθρου 2.2.9.2 Β3 της διακήρυξης προκύπτει ότι τα αναφερόμενα σε αυτήν 

αποδεικτικά μέσα, ήτοι οι οικονομικές καταστάσεις/ισολογισμοί ή 

αποσπάσματα ισολογισμών για τους φορείς που είναι υπόχρεοι στη σύνταξη 

ισολογισμών ή δηλώσεις Ε3, στην περίπτωση φορέων που δεν είναι υπόχρεοι 

στη σύνταξη ισολογισμού, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του 

συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/2 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης, αφορά τους οικονομικούς 

φορείς των οποίων η λειτουργία είναι μεγαλύτερη των τριών προηγούμενων 

χρήσεων του διαγωνισμού. Αντιθέτως, προς απόδειξη του ανωτέρω 

γεγονότος αρκεί «Δήλωση» για όσο χρόνο λειτουργεί η εταιρεία, σε 

περίπτωση που λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας. 

35. Επειδή, άλλωστε, έχει συναφώς κριθεί ότι είναι μη νόμιμος ο 

αποκλεισμός επιχειρήσεων για το λόγο ότι έχουν λιγότερο από τρία έτη 

λειτουργίας, ή διαθέτουν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη προϊόντα για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών, εφόσον προσκομίζουν κατάλογο 

παραδόσεων μόνο για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργούν ή διαθέτουν 

τα εν λόγω προϊόντα (ΣΤΕ ΕΑ 207/2011 βλ. επίσης ΣτΕ ΕπΑν 1239/2009, 

491/2006, 1241/2006, 300/1999, ΣτΕ 3899/2005). 

36. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την επισκόπηση 

του φακέλου της υπόθεσης η παρεμβαίνουσα εταιρεία υπέβαλε με την 

προσφορά της συμπληρωμένο το Ε.Ε.Ε.Σ., στο οποίο δήλωσε γενικό ετήσιο 

κύκλο εργασιών ποσού 767.063, 80 Ευρώ με ημερομηνία έναρξης την 05-09-

2017 και ημερομηνία λήξης την 31-12-2018. 

37. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με το με αριθ. Πρωτ. 24030/25-09-

2018 έγγραφό της με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με το δικαιολογητικό 

συμμετοχής (ΕΕΕΣ) που υποβλήθηκε στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
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«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ του ΓΝ …» με αριθμό διακήρυξης …και 

συστημικό αριθμό: …» ζήτησε από την παρεμβαίνουσα, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 102 του Ν.4412/2016, στο πλαίσιο  της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς της κι επειδή διαπίστωσε 

ασάφεια στη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ «να καταθέσει στοιχεία τα οποία να 

αποδεικνύουν τον συνολικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης για το διάστημα 

από την ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων της 5-9-2017 έως και την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς της, ήτοι 05-09-2018». 

38. Επειδή, η παρεμβαίνουσα εταιρεία με το από 28-09-2018 

απαντητικό έγγραφό της προς την αναθέτουσα αρχή, επιφυλασσόμενη, κατ’ 

αρχήν, για τη νομιμότητα του ανωτέρω αιτήματος διευκρινήσεων κατά το 

σκέλος αυτού που αφορά την προσκόμιση στοιχείων και όχι απλώς τη 

διόρθωση/συμπλήρωση του ΕΕΕΣ δεδομένης της ρητής διάταξης του άρθρου 

2.2.9.2 Β3 της διακήρυξης από την οποία συνάγεται ότι τα αποδεικτικά 

στοιχεία περί συνδρομής των όρων, μεταξύ άλλων και του άρθρου 2.2.5 της 

διακήρυξης, προσκομίζονται με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έθεσε 

υπόψιν της αναθέτουσας αρχής τα ακόλουθα: «Όλα τα στοιχεία που έχει 

δηλώσει η εταιρεία μας στο υποβληθέν Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.) είναι απολύτως αληθή και ακριβή. 2. ΟΥΔΕΜΙΑ περίπτωση μη 

ορθής συμπλήρωσης του υποβληθέντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) υφίσταται, δεδομένου ότι η υπ’ αριθμ. …διακήρυξη  του 

υπό κρίση διαγωνισμού ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ δεν ορίζει και δεν προβλέπει 

συγκεκριμένο ανώτατο χρονικό όριο για τη δήλωση περί του ολικού ύψους του 

κύκλου εργασιών και κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα 

δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης. Για 

το λόγο αυτό η εταιρεία μας δήλωσε στο Ε.Ε.Ε.Σ. τον κύκλο εργασιών της, με 

βάση τόσο τις εκτελεσθείσες συμβάσεις όσο και τις τρέχουσες συμβάσεις από 

την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας (05/09/2017) έως και το τέλος του 

ημερολογιακού έτους 2018. Σε κάθε όμως περίπτωση, θα σας προσκομίσουμε 

παρακάτω σχετικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται πέρα πάσης 
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αμφιβολίας ότι η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης 

έως και 05/09/2018. […] 4. Πιο συγκεκριμένα, η διακήρυξη ρητά απαιτεί στο 

στάδιο της κατακύρωσης να προσκομισθούν στοιχεία από τα οποία να 

προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης είναι 

ίσο η μεγαλύτερο με το 1/2 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. 

Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας πρέπει 

να υποβάλει δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί. Στην προκειμένη περίπτωση, η 

εταιρεία μας «…Α.Ε.» λειτουργεί από την 05-09-2017 και δεν έχει ακόμα 

δημοσιεύσει τον πρώτο της ισολογισμό. Ο κύκλος εργασιών της δε έως 

05/09/2018 πληροί τους όρους της διακήρυξης και καλύπτει τις απαιτήσεις 

αυτής, δεδομένου ότι είναι μεγαλύτερος από το 1/2 της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, ήτοι είναι μεγαλύτερος από ½ χ 541.077,12 € ετήσιος 

προϋπολογισμός = 270.538,56 € . Και τούτο διότι ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των 312.088,40 € έως και 05/09/2018, ενώ με τις τρέχουσες συμβάσεις 

που εκτελούνται αυτή τη στιγμή θα ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 

767.063,80 € έως και 31/12/2018. 5. Αναλυτικά στοιχεία κύκλου εργασιών έως 

05/09/2018, όπως αυτά προκύπτουν από τις επισυναπτόμενες συμβάσεις:- 

ΚΑΠΠΗ ΑΜΕΑ … (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και του 

περιβάλλοντος χώρου του Παραρτήματος ΑΜΕΑ …του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας …για το διάστημα 01/08/2018 – 31/08/2018) : 5.260,00 

€-ΚΑΠΠΗ ΑΜΕΑ … (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και του 

περιβάλλοντος χώρου του Παραρτήματος ΑΜΕΑ …του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας …για το διάστημα 01/09/2018 – 05/09/2018) : 5.250,00 

€ / 30 ΗΜΕΡΕΣ * 5 ΗΜΕΡΕΣ = 875,00 € (*Συνολικό διάστημα της σύμβασης 

01/09/2018 –30/09/2018 ποσού 5.250,00 €)- ΚΚΠΠΗ ΑΜΕΑ …- ΜΟΝΑΔΑ … 

(Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου 

του Παραρτήματος ΑΜΕΑ …– Μονάδα …του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας …για το διάστημα 01/08/2018 – 31/08/2018) : 2.230,00 €-  Γ.Ν. 

… (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της Μονάδας …και του περιβάλλοντος 

χώρου αυτής του Γενικού Νοσοκομείου … για το διάστημα 07/05/2018 - 

06/08/2018): 50.640,00 €-  … Α.Ε. & …Α.Ε. & …Α.Ε. (Παροχή υπηρεσιών 
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καθαρισμού και διαλογής απορριμμάτων με προσφορά ανθρωπίνου 

δυναμικού ως εργατών διαλογής, συντηρητών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων στο ΚΔΑΥ …για το διάστημα 01/08/2018 – 05/09/2018) : (30 

ΑΤΟΜΑ * 8 ΩΡΕΣ * 6,50 € * 31 ΗΜΕΡΕΣ) + (4 ΑΤΟΜΑ * 8 ΩΡΕΣ * 7,00 € * 

31 ΗΜΕΡΕΣ) + (4 ΑΤΟΜΑ * 8 ΩΡΕΣ * 9,70 € * 31 ΗΜΕΡΕΣ) + (6 ΑΤΟΜΑ * 8 

ΩΡΕΣ * 8,30 € * 31 ΗΜΕΡΕΣ) = 77.276,80 € (*Συνολικό διάστημα της 

σύμβασης 01/08/2018 – 31/07/2019, ποσού 360.000,00 € ανάλογα με τις 

παρασχόμενες εργατοώρες)-Α.Ν.Θ. «…» (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του 

Αντικαρκινικού Νοσοκομείου … «…» για το διάστημα 25/08/2018 – 

05/09/2018) : 132.495,00 € / 92 ΗΜΕΡΕΣ * 12 ΗΜΕΡΕΣ = 17.281,96 € 

(*Συνολικό διάστημα της σύμβασης 25/08/2018 – 24/11/2018 ποσού 

132.495,00 €)-ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας των κτιρίων και των χώρων της Σχολής …Δοκίμων για το 

διάστημα 27/08/2018 – 05/09/2018) : 31.858,80 € / 127 ΗΜΕΡΕΣ * 10 

ΗΜΕΡΕΣ = 2.508,57 € ( *Συνολικό διάστημα της σύμβασης 27/08/2018 – 

31/12/2018 ποσού 31.858,80 €- Γ.Ν. … (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 

του Γενικού Νοσοκομείου …και του περιβάλλοντος χώρου αυτού για το 

διάστημα 01/05/2018 – 03/05/2018) : 3.300,00 €- Γ.Ν. … (Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου …και του περιβάλλοντος χώρου 

αυτού για το διάστημα 04/05/2018 – 03/06/2018) : 40.680,00 - Γ.Ν. … 

(Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου …και του 

περιβάλλοντος χώρου αυτού για το διάστημα 04/07/2018 – 03/08/2018) : 

39.440,00 €-Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού 

Νοσοκομείου Ρόδου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού για το διάστημα 

04/08/2018 – 03/09/2018) : 39.500,00 €-Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ (Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου …και του περιβάλλοντος χώρου 

αυτού για το διάστημα 04/09/2018 – 05/09/2018 ) : 37.300,00 € / 30 ΗΜΕΡΕΣ 

* 2 ΗΜΕΡΕΣ = 2.486,67 € ( *Συνολικό διάστημα της σύμβασης 04/09/2018 – 

03/10/2018 ποσού 37.300,00 €)-CLUB … (Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

για το διάστημα 01/06/2018 – 05/09/2018) :5 ΑΤΟΜΑ * 4 ΩΡΕΣ * 10,00 € * 97 
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ΗΜΕΡΕΣ = 19.400,00 € (*Συνολικό διάστημα της σύμβασης 01/06/2018 – 

30/09/2018 ποσού 24.400,00 €)- … (Παροχή υπηρεσιών ανθρωπίνου 

δυναμικού ως εργάτες για το διάστημα 20/08/2018 – 31/08/2018) : 12 ΑΤΟΜΑ 

* 8 ΩΡΕΣ * 12 ΗΜΕΡΕΣ * 6,70 € ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 7.718,40 €-PAPERPACK 

(Παροχή υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού ως εργάτες για το διάστημα 

01/09/2018 – 05/09/2018) : 12 ΑΤΟΜΑ * 8 ΩΡΕΣ * 5 ΗΜΕΡΕΣ * 6,70 € 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ =3.216,00 €-…ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (Παροχή υπηρεσιών φύλαξης 

στο Ξενοδοχείο για το διάστημα 01/09/2018 – 05/09/2018) : 5 ΗΜΕΡΕΣ * 

55,00 € = 275,00 € (*Συνολικό διάστημα της σύμβασης 01/09/2018 – 

30/09/2018 ποσού 1.650,00 €) Από τα παραπάνω προκύπτει πως ο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ έως 05/09/2018 ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των: 312.088,40 €». 

39. Επειδή, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του φακέλου της 

προσφοράς της παρεμβαίνουσας εταιρείας νομίμως κι εμπροθέσμως 

υπέβαλλε με την προσφορά της συμπληρωμένο το Ε.Ε.Ε.Σ. ως 

προκαταρκτική απόδειξη της πλήρωσης των όρων του άρθρου 2.2.5 της 

διακήρυξης. Η εν λόγω εταιρεία στο σχετικό πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. που αφορά 

την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του συμμετέχοντος 

οικονομικού φορέα συμπλήρωσε/συμπεριέλαβε στοιχεία που αφορούσαν 

ολόκληρο το χρονικό διάστημα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων 

των ήδη εκτελεσθεισών αλλά και των τρεχουσών συμβάσεων. Η 

συμπερίληψη κατά την συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. και στοιχείων 

«μελλοντικών», ήτοι στοιχείων που αφορούν τρέχουσες (κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς)  συμβάσεις της εταιρείας με ημερομηνία λήξης την 

31-12-2018 αν και δεν φαίνεται ν’ αποκλείεται  από τη διάταξη του τελευταίου 

εδαφίου του άρθρου 2.2.5,  αφού εντάσσονται στην κατά τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς «λειτουργία» της επιχείρησης, κρίθηκε ασαφής από την 

αναθέτουσα αρχή, η οποία ζήτησε από την παρεμβαίνουσα εταιρεία να 

διευκρινίσει τα οικονομικά στοιχεία του κύκλου εργασιών έως την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς, δεδομένης πιθανόν και της διάταξης της παρ. Α 

του άρθρου 2.2.9.2. της διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία : «[…]το δικαίωμα 
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συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους όπως ορίζονται στα άρθρα 2.2.1 – 2.2.8 της παρούσας 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης[…]» και η 

οποία φαίνεται να περιορίζει/οριοθετεί το κατά τα ανωτέρω αναφερόμενο στη 

διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2.2.5. της διακήρυξης «χρονικό 

διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης». 

40. Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και ειδικότερα τη 

διαλαμβανόμενη στην σχετική διάταξη της διακήρυξης ασάφεια σχετικά με το 

αν μπορούσαν να προσκομιστούν και στοιχεία από τρέχουσες συμβάσεις, την 

οποία επισημαίνει και η καθ’ ης εταιρεία στην παρέμβασή της και, σε κάθε 

περίπτωση δεδομένου ότι εν προκειμένω η ως άνω εταιρεία είχε νομίμως 

υποβάλλει συμπληρωμένο το οικείο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ και η προσφορά της 

έχρηζε απλής διευκρίνησης, χωρίς η απάντηση στο αίτημα περί παροχής 

διευκρίνησης να αποτελεί εξ αρχής υποβολή νέου στοιχείου κι, επομένως δεν 

οδηγεί σε αλλοίωση της προσφοράς του οικονομικού φορέα και σε παραβίαση 

των αρχών της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, νομίμως η 

αναθέτουσα αρχή ζήτησε διευκρινήσεις σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 102 του Ν.4412/2016. Άλλωστε στην προκειμένη περίπτωση που 

επέκειτο αποκλεισμός της παρεμβαίνουσας εταιρείας λόγω ασάφειας η 

προσφυγή στη διαδικασία των διευκρινήσεων ήταν υποχρεωτική για την 

αναθέτουσα αρχή (βλ. άρθρο 102 παρ. 5 του Ν.4412/2016).  

41. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με το αίτημά της προς παροχή 

διευκρινήσεων δεν ζήτησε από τον οικονομικό φορέα απλώς και μόνο να 

διευκρινήσει ποιο τμήμα του δηλωθέντος ποσού του γενικού κύκλου εργασιών 

του αφορούσε το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του έως και 

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αλλά, επιπλέον, ζήτησε και 

στοιχεία που ν’ αποδεικνύουν τα δηλωθέντα ποσά. Πλην, όμως, κατά τη 

διακήρυξη και ειδικότερα το άρθρο 3.2 αυτής,  η προσκόμιση των 

αποδεικτικών στοιχείων περί της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 

2.2.5 αυτής, που εν προκειμένω εξετάζεται, πραγματοποιείται σε 
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μεταγενέστερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την πρόσκληση για 

την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Περαιτέρω δε η διακήρυξη, 

κατά τη ρητή κι αδιάστικτη διατύπωση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 

2.2.9.2 Β3 αυτής, για την περίπτωση επιχείρησης που λειτουργεί για χρονικό 

διάστημα μικρότερο της τριετίας δεν απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία άλλα, πλην, 

της απλής δήλωσης των σχετικών στοιχείων για το χρονικό διάστημα 

λειτουργία του φορέα. Τούτο δε είναι εύλογο κι απολύτως σύμφωνο με το 

πνεύμα της Οδηγίας 24/2014 για τη διευκόλυνση ιδίως της συμμετοχής 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες προμήθειες καθώς και την 

προαναφερθείσα νομολογία για την απαγόρευση αποκλεισμού επιχειρήσεων 

με μοναδική αιτιολογία ότι λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο της 

τριετίας. Και τούτο διότι οι εν λόγω επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει στην υπό 

κρίση περίπτωση, συνήθως δεν θα έχουν ακόμη δημοσιεύσει ισολογισμούς 

και άλλες οικονομικές καταστάσεις. 

42. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή, σε 

αντίθεση με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, αιτήθηκε στο παρόν στάδιο της 

υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς την 

υποβολή, πέραν της κατά τα ανωτέρω διευκρίνησης και τμήματος των 

αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής/κριτήρια επιλογής στο διαγωνισμό και ειδικότερα, μόνο τα 

αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την πλήρωση των προϋποθέσεων του 

άρθρου 2.2.5 της διακήρυξης, χωρίς, μάλιστα να αξιώσει τούτο και από την 

έτερη συμμετέχουσα εταιρεία και ήδη προσφεύγουσα. Το γεγονός ότι, όπως 

προκύπτει από την επισκόπηση του φακέλου της υπόθεσης, η 

προσφεύγουσα είχε ήδη υποβάλλει με την προσφορά της τα σχετικά στοιχεία 

χωρίς τούτο να ζητείται στο παρόν στάδιο από τη διακήρυξη, δεν 

«νομιμοποιεί» τη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, η οποία, περαιτέρω, 

όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση,  προέβη και στην επί 

της ουσίας αξιολόγηση των συγκεκριμένων στοιχείων, τα οποία έλαβε υπόψη 

για την αποδοχή των οικείων προσφορών και την πρόοδο στο επόμενο 

στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. 
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43. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση προσφυγή που 

αφορά στην παραβίαση των άρθρων 2.2.5 και 2.2.9.2 Β3 της διακήρυξης κι 

αφορά σε στοιχεία που θα έπρεπε να υποβληθούν κι αξιολογηθούν σε 

μεταγενέστερο στάδιο προβάλλει κατ’ αρχήν  απαράδεκτη ως προώρως 

ασκηθείσα. Ωστόσο, αποτελεί πραγματικό γεγονός ότι, παρά την κατά τα 

ανωτέρω παράτυπη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, η μεν 

παρεμβαίνουσα εταιρεία, αν και εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για τη 

νομιμότητα του αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, εν τέλει συμμορφώθηκε σε 

αυτό και προσκόμισε «προώρως» τα ζητούμενα στοιχεία, χωρίς να 

προσβάλλει αυτή ως παράνομη με την άσκηση προδικαστικής προσφυγής,  η 

δε αναθέτουσα αρχή προέβη σε αξιολόγηση τόσο αυτών όσο και των 

αντίστοιχων προσκομιζόμενων από την προσφεύγουσα και κατόπιν τούτου 

εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Έτσι, κατ’ εφαρμογήν της αρχής της 

προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και δεδομένου ότι η 

παράτυπη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής δεν μπορεί να αποβεί σε 

βάρος της προσφεύγουσας, η οποία έχει δικαίωμα πλήρους και πραγματικής 

προστασίας στο στάδιο που ευρίσκεται και υπό τα συγκεκριμένα δεδομένα 

της υπόθεσης και λόγω, ιδίως του γεγονότος ότι ακόμα και αν η παρούσα 

προσφυγή στο παρόν στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας απορριφθεί ως 

απαράδεκτη, η προσφεύγουσα που τυχόν δεν θα αναδειχθεί προσωρινά 

ανάδοχος,  θα επανέλθει με την ίδια προσφυγή και τους ίδιους ακριβώς 

λόγους στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης, βάλλοντας κατά των ίδιων 

αποδεικτικών στοιχείων της παρεμβαίνουσας, τα οποία σε κάθε περίπτωση 

θα πρέπει να συντρέχουν κατά τη διακήρυξη «κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 

τη σύναψη της σύμβασης[…]» ( βλ. τη διάταξη της παρ. Α του άρθρου 2.2.9.2. 

της διακήρυξης). Συνεπώς και υπό τα ανωτέρω δεδομένα η παρούσα 

προσφυγή θα πρέπει να θεωρηθεί ως παραδεκτώς ασκηθείσα και να 

εξεταστεί κατ’ουσίαν. 

44. Επειδή, η παρεμβαίνουσα εταιρεία με το ανωτέρω απαντητικό 

έγγραφό της δήλωσε ότι για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας της από 05-
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09-2017 – 05-09-2018 (οπότε υπέβαλε την προσφορά της) πληροί τους 

όρους της διακήρυξης και καλύπτει τις απαιτήσεις αυτής, δεδομένου ότι ο 

κύκλος εργασιών της είναι μεγαλύτερος από το ½ της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, ήτοι είναι μεγαλύτερος από 1/2 χ 541.077,12 € ετήσιος 

προϋπολογισμός = 270.538,56 €. Και τούτο διότι ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των 312.088,40 € έως και 05/09/2018, ενώ με τις τρέχουσες συμβάσεις 

που εκτελούνταν εκείνο το χρονικό σημείο θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 

ποσό των 767.063,80 € έως και 31/12/2018. Σημειώνεται ότι, όπως, ήδη, 

προεκτέθηκε προς απόδειξη, κατ’άρθρον 2.2.9.2 Β3 των προϋποθέσεων του 

άρθρου 2.2.5 της διακήρυξης αρκούσε η ανωτέρω δήλωση και η 

παρεμβαίνουσα δεν υποχρεούταν σε προσκόμιση κι, επιπλέον στοιχείων, 

όπως  των συμβάσεων, τις οποίες εκ περισσού προσκόμισε. 

45. Επειδή, ακόμη, η αναθέτουσα αρχή με το αίτημά της προς 

παροχή διευκρινήσεων δεν αξίωσε από την παρεμβαίνουσα την προσκόμιση, 

ως αποδεικτικών μέσων, συμβάσεων αντί ισολογισμών και οικονομικών 

καταστάσεων, ως αβασίμως  η προσφεύγουσα ισχυρίζεται. Αντιθέτως, όπως 

ρητώς προκύπτει από το εν λόγω έγγραφο, η αναθέτουσα αρχή αξίωσε την 

προσκόμιση γενικά στοιχείων που ν’αποδεικνύουν τα ανωτέρω ζητούμενα. 

Άλλωστε, αποτελεί πραγματικό γεγονός ότι η παρεμβαίνουσα ενόψει του 

χρόνου σύστασής της δεν είχε δημοσιεύσει, ως ισχυρίζεται και δεν ήταν ακόμη 

υποχρεωμένη, ως προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις (βλ. ανωτέρω σκέψη 

28) να δημοσιεύσει ισολογισμούς. Περαιτέρω δε η αναθέτουσα αρχή δεν 

μπορούσε να απαιτήσει την προσκόμιση δηλώσεων Ε3 καθώς, πέραν του αν 

είχαν ή όχι ακόμη υποβληθεί από την παρεμβαίνουσα,  ρητώς κατά τη 

διακήρυξη, τέτοιες δηλώσεις υποχρεούνται να προσκομίζουν μόνο οι 

εταιρείες, που λειτουργούν για διάστημα ανώτερο της τριετίας και δεν έχουν 

υποχρέωση σύνταξης ισολογισμών. 

46. Επειδή,  εξάλλου και σε κάθε περίπτωση, υπό τα ανωτέρω 

δεδομένα η παρεμβαίνουσα μπορούσε κατ’εφαρμογήν της διάταξης του 

άρθρου 80 Ν.4412/2016 (άρθρο 60 παρ.3 εδ. Β’ της Οδηγίας 2014/24ΕΕ) ν’ 

αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική της επάρκεια, όπως κι 
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έπραξε, με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, η αναθέτουσα αρχή έκρινε 

κατάλληλο. Εν προκειμένω δε επικαλέστηκε και προσκόμισε συγκεκριμένα 

στοιχεία από συμβάσεις με ημερομηνία έως αυτήν της υποβολής των 

προσφορών, από τα οποία προκύπτει ότι αυτή πράγματι πληροί τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.5 κι έχει κύκλο εργασιών σε αντικείμενο 

συναφές με της διακήρυξης  ανώτερο των 1/2 χ 541.077,12 € ετήσιος 

προϋπολογισμός = 270.538,56 €. Το ανωτέρω, μάλιστα, κριτήριο πληρούται 

ακόμα κι εάν δεν ληφθούν υπόψη οι συμβάσεις Club …, ξενοδοχείο …και 

…ως μη συναφείς, ως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα. Ενώ, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη, ως ορθά έπραξε και η αναθέτουσα αρχή, αξιολογώντας αυτή 

σχετικά,  η σύμβαση με …A.E&…A.E., με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών 

καθαρισμού και διαλογής απορριμμάτων. Σημειώνεται ότι ο σχετικός 

ισχυρισμός της προσφεύγουσας, σύμφωνα με τον οποίο οι ανωτέρω 

συμβάσεις δεν είναι συναφείς προβάλλει αόριστος και σε κάθε περίπτωση 

αναπόδεικτος δεδομένου ότι η διακήρυξη κάνει λόγο γενικά για συμβάσεις 

στον τομέα που αποτελεί αντικείμενο της υπό κρίση διακήρυξης, η δε 

προσφεύγουσα δεν αιτιολογεί ούτε αποδεικνύει γιατί η  σύμβαση με 

…A.E&…A.E. με το ανωτέρω αντικείμενο δεν είναι συναφής ούτε γιατί οι δύο 

συμβάσεις με την …με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανθρωπίνου 

δυναμικού ως εργάτες, δεν είναι συναφείς,  κάτι που ίσως μπορεί να 

προκύψει με μεγαλύτερη ευχέρεια για τις συμβάσεις   Club …και ξενοδοχείο 

Αρετούσα που από τον τίτλο τους «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης» και 

«παροχή υπηρεσιών φύλαξης» μπορεί να υποτεθεί ότι ίσως να μην είναι 

συναφείς, κάτι που, ομοίως, ωστόσο θα έπρεπε να αποδεικνύει η 

προσφεύγουσα. 

47. Επειδή, ειδικότερα, από την απλή πρόσθεση των 

προβαλλόμενων στοιχείων επί των επικαλούμενων από την παρεμβαίνουσα 

συμβάσεων και ακόμη και  μετά  την αφαίρεση των οικονομικών στοιχείων 

που αφορούν τις συμβάσεις Club …, ξενοδοχείο …και …, προκύπτει κύκλος 

εργασιών 281. 479, 00 Ευρώ, ήτοι σύμφωνος με τους όρους της διακήρυξης, 

αφού είναι μεγαλύτερος του 1/2 χ 541.077,12 € ετήσιος προϋπολογισμός = 
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270.538,56 € (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και του 

περιβάλλοντος χώρου του Παραρτήματος ΑΜΕΑ …του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας …: 5.260,00 €-ΚΑΠΠΗ ΑΜΕΑ … (Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Παραρτήματος 

ΑΜΕΑ …του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας …: 875,00 € -

ΚΚΠΠΗ ΑΜΕΑ …- ΜΟΝΑΔΑ … (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των 

κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Παραρτήματος ΑΜΕΑ …– Μονάδα 

…του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας …: 2.230,00 €-  Γ.Ν. … 

(Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της Μονάδας …και του περιβάλλοντος 

χώρου αυτής του Γενικού Νοσοκομείου …50.640,00 €-  …Α.Ε. & …Α.Ε. & 

…Α.Ε. (Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και διαλογής απορριμμάτων με 

προσφορά ανθρωπίνου δυναμικού ως εργατών διαλογής, συντηρητών και 

χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων στο ΚΔΑΥ …77.276,80 € -Α.Ν. …. 

«…» (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 

περιβάλλοντος χώρου του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου … «…» 17.281,96 € -

ΣΧΟΛΗ …ΔΟΚΙΜΩΝ (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και των 

χώρων της Σχολής …Δοκίμων 2.508,57 € - Γ.Ν. … (Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και του περιβάλλοντος χώρου 

αυτού: 3.300,00 €- Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του 

Γενικού Νοσοκομείου …και του περιβάλλοντος χώρου αυτού: 40.680,00 - Γ.Ν. 

… (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου …και του 

περιβάλλοντος χώρου αυτού: 39.440,00 €-Γ.Ν. … (Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου …και του περιβάλλοντος χώρου 

αυτού: 39.500,00 €-Γ.Ν. … (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού 

Νοσοκομείου …και του περιβάλλοντος χώρου αυτού: 2.486,67 €). 

48. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει ν’απορριφθεί η 

προσφυγή και να γίνει δεκτή η παρέμβαση. 

49. Επειδή, κατόπιν της προηγούμενης σκέψης θα πρέπει να 

διαταχθεί η κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου. 
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50. Επειδή, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ν ’αποδοθεί ως  

αχρεωστήτως καταβληθέν το τμήμα εκείνο του καταβληθέντος παραβόλου 

που αφορά το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι ποσό 2.705,38 Ευρώ (σκέψη 1). 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την Προσφυγή. 

Δέχεται την Παρέμβαση. 

Διατάσσει την επιστροφή στην προσφεύγουσα ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος  του τμήματος εκείνου του καταβληθέντος παραβόλου (με 

κωδικό ηλεκτρονικού παραβόλου …), που έχει υπολογιστεί βάσει του 

δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης και συγκεκριμένα ποσού 2.705,38 

Ευρώ. 

Διατάσσει την κατάπτωση του υπόλοιπου ποσού του 

καταβληθέντος παραβόλου (με κωδικό ηλεκτρονικού παραβόλου 

260179430959 0416 0044) ύψους 5.410,78 Ευρώ, μετά την αφαίρεση του 

αποδοθέντος ποσού ύψους 2.705,38€, ήτοι την κατάπτωση ποσού  2.705,38 

Ευρώ. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 14 Μαρτίου 

2019 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 03 Απριλίου 2019. 

 

   H Πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας   

 

             Μαρία Κων. Μανδράκη                               Αλέξανδρος Γρυπάρης 
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