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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΘΚΑΣΘΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

4οΚΛΘΜΑΚΘΟ 

  

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 13.12.2018, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Νεθηαξία – Πελειφπε Σακαλίδε, Πξφεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, 

Δηζεγεηήο θαη Κπξηαθή ηδεξνπνχινπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 08.11.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο 

(ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 1174/09.11.2018, 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία […], πνπ εδξεχεη ζην […], φπσο 

λνκίκσο εθπξνζσπείηαη. 

Καηά ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Γήκνπ Θεξκατθνχ, πνπ εδξεχεη ζηε 

Νέα Μεραληψλα Θεζζαινλίθεο, νδφο Κ. Βάξλαιε, αξ. 2 θαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

Πξση. 490/18750/23-10-2018 Γηαθήξπμεο (εθεμήο ε «πξνζβαιιφκελε»). 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ 

αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ απηήο θαη ηελ επαλαπξνθήξπμή ηεο. 

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή. 

       Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

     θέθηεθε θαηά ην Νφκν 

1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 490/18750/23-10-2018 Γηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ 

Θεξκατθνχ πξνθεξχρζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ, δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα «Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ αθηψλ 

Γήκνπ Θεξκατθνχ γηα έλα έηνο», φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε 

2/2018 ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ Θεξκατθνχ, 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
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πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο 145.033,00 € κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο 24.10.2018 κε 

ΑΓΑΜ 18PROC003890464 θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.∆Η..) ζηηο 

25.10.2018, φπνπ έιαβε πζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 64637.  

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

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

5  παξ. 1 θαη 2  ηνπ Π.Γ. 39/2017, πνζνχ 725,17 € (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε 

θσδηθφ 243178202959 0107 0017), ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 

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

ιφγσ πνζφ πιεξψζεθε ζχκθσλα κε ην πξνζθνκηδφκελν e-παξάβνιν 

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

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) θαη θέξεη ηελ έλδεημε «ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ».   

3. Δπεηδή, θαίηνη γηα ηελ άζθεζε ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο δελ 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 γηα ηελ άζθεζε απηήο, 

παξαδεθηψο αζθείηαη θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηεο Α.Δ.Π.Π., αθνχ απφ ηελ 

επηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνθχπηεη φηη απηή δελ απφζρεη θαηά ην 

νπζηψδεο κέξνο ηεο απφ ηα πξνδηαηππσκέλα πεδία ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ, γεγνλφο πνπ ζεξαπεχεη ηελ έιιεηςε ρξήζεο απηνχ, ζην κέηξν πνπ ε 

ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ δελ απαηηείηαη απφ ην Νφκν επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ (βι. ελδεηθηηθά ΓΔΦΚνκνηελήο Ν39/2017, AEΠΠ κεηδ. επη. 

ζχλζεζεο 5/2018, ΑΔΠΠ 264/2018, 47/2018, 97/2017 θ.α.).  

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

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

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

ηνπ ρξφλνπ δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. (24.10.2018), 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχνπλ - ηνπ Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ ηνπ Ν. 
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4412/2016 θαη ζπλεπψο ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016. 

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

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

39/2017, έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο, δνζέληνο φηη ε πξνζβαιιφκελε 

αλαξηήζεθε ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ. ζηηο 24.10.2018 θαη ε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 

αζθήζεθε ζηηο 08.11.2018, ήηνη εληφο ηεο δεθαήκεξεο πξνβιεπφκελεο 

πξνζεζκίαο απφ ηελ πιήξε θαη εθ ηνπ λφκνπ ηεθκαηξφκελε γλψζε ησλ 

δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο. 

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

άκεζν, πξνζσπηθφ θαη ελεζηψο, ε πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππφςε 

πξνζβαιιφκελεο, δνζέληνο φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ, έρεη πξφζεζε λα ζπκκεηέρεη ζε απηφλ, 

ππνβάιινληαο ζρεηηθή πξνζθνξά, ζηεξνχκελε, φκσο, ηε δπλαηφηεηα απηή θαη 

πθηζηάκελε δεκία, αθνχ, σο ηζρπξίδεηαη, παξεκπνδίδεηαη ιφγσ ησλ ηηζέκελσλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζπλεπψο παξαδεθηψο αηηείηαη ηελ αθχξσζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηνπο ιφγνπο ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο.  

7. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 20258/19.11.2018 έγγξαθφ ηεο, ε 

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

αηηνχκελε φπσο απνξξηθζνχλ νη πξνβαιιφκελνη κε απηήλ ιφγνη σο λφκσ θαη 

νπζία αβάζηκνη, θαηά ηα εηδηθφηεξα ππνζηεξηδφκελα.  

8. 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 
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ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, 

ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη 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 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. 

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

παξαδεθηή θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηελ νπζία ηεο. 

10. Δπεηδή, εηδηθφηεξα κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο ππφ θξίζε 

Πξνζθπγήο, ε πξνζθεχγνπζα αηηείηαη ηελ αθχξσζε ηεο πξνζβαιιφκελεο δηφηη 

ζηελ ελφηεηα Α2 «Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο Γηαθήξπμεο δεηείηαη πξνο απφδεημε 

ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο λα πξνζθνκηζζεί θαηάινγνο 

εθηέιεζεο παξφκνησλ εξγαζηψλ ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία ζπλνιηθήο αμίαο 

ηνπιάρηζηνλ 150.000 €.  

11. Δπεηδή, ν φξνο 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεη «Οη ειάρηζηεο 

αλαγθαίεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο φζνλ αθνξά 

ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, είλαη: 11.2.1 Ιθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

εκπεηξίαο ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Να έρνπλ εθηειέζεη 

θαιψο ή λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε (36 κήλεο) , 

ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αληίζηνηρεο κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 150.000 €, γηα φιε ηελ ηξηεηία, γηα ην 

ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ». 

12. Δπεηδή, ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016 πξνβιέπεη φηη: «1. Τα 

θξηηήξηα επηινγήο κπνξεί λα αθνξνχλ: α) ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, β) ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
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επάξθεηα, γ) ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο 

κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο σο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο 

κφλν ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4. Οη 

αλαζέηνπζεο αξρέο πεξηνξίδνπλ ηηο φπνηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζε εθείλεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ 

δηαζέηεη ηηο εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. Όιεο νη απαηηήζεηο ζρεηίδνληαη θαη είλαη 

αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 2 ………., 3. Όζνλ αθνξά ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ 

ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη αλαζέηνπζαο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ 

εηδηθφηεξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα έρνπλ έλαλ νξηζκέλν ειάρηζην 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νξηζκέλνπ ειάρηζηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ζην ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Επίζεο, 

νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο, 

παξνπζηάδνληαο ηελ αλαινγία, ηδίσο, ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. 

Μπνξνχλ επίζεο λα απαηηνχλ θαηάιιειν επίπεδν αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη 

επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. Ο ειάρηζηνλ εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη 

λα έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο απφ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο 

ζρεηηθά κε ηνπο εηδηθνχο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ηε θχζε ησλ έξγσλ, ησλ 

ππεξεζηψλ ή ησλ αγαζψλ. … 4. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλφηεηα, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο 

θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε 

θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα απαηηνχλ 

εηδηθφηεξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 
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εκπεηξίαο, απνδεηθλπφκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 

εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ …».  

13. Δπεηδή, φπσο έρεη παγίσο θξηζεί απφ ηε λνκνινγία, θαηά ηε 

δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη βαζηθέο αξρέο πνπ απνξξένπλ απφ ην ελσζηαθφ δίθαην, 

ηδίσο δε νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο απνθπγήο θάζε 

είδνπο άκεζσλ ή έκκεζσλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Πξνο ηνχην 

ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ 

πεξηνξίδεηαη δπζαλάινγα ε ζπκκεηνρή νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, λα θαζνξίδεηαη κε 

ζαθήλεηα ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη λα είλαη ζπλδεδεκέλα θαη αλάινγα σο πξνο 

ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ηνπο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (ΓΔΔ, C-218/11, 

Edukozivig - Hochtief Construction AG, ζθέςε 27, ηΔ ΔΑ 37/2011, 39/2011, 

257/2010, 287/2010, 288/2010, 1178/09, 660/2002, 528/2002, 990/2003, ηΔ 

812/2009).  

14. Δπεηδή, ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔE ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, 

ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ 

(ΔΔ L 94, ζ. 65), αλαθέξεηαη φηη «… νη ηζρχνληεο θαλφλεο γηα ηηο δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο πνπ εγθξίζεθαλ δπλάκεη … ηεο νδεγίαο … 2004/18/ΕΚ …, ζα 

πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ θαη λα εθζπγρξνληζηνχλ, γηα λα απμεζεί ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, κε ηε δηεπθφιπλζε ηδίσο ηεο 

ζπκκεηνρήο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΕ) ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο …. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο σο 

απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 

3 θαη 4. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πεξηνξίδνπλ ηηο φπνηεο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζε εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη έλαο 

ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ δηαζέηεη ηηο λνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνο αλάζεζε ζχκβαζεο. Όιεο νη απαηηήζεηο ζρεηίδνληαη θαη είλαη αλάινγεο κε 

ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο …». Πεξαηηέξσ θαη εηδηθά σο πξνο ηηο απαηηήζεηο 
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νηθνλνκηθήο ή ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 83 ηεο 

Οδεγίαο 2014/24 ΔΔ αλαθέξεηαη φηη «Οη ππεξβνιηθά απζηεξέο απαηηήζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ηθαλφηεηα ζπρλά απνηεινχλ 

αδηθαηνιφγεην εκπφδην ζηε ζπκκεηνρή ΜΜΕ ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Ελδερφκελεο 

ηέηνηεο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλαθείο θαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο. Εηδηθφηεξα, δε ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο λα 

απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα έρνπλ έλα ειάρηζην θχθιν εξγαζηψλ ν 

νπνίνο ζα είλαη δπζαλάινγνο πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. Η ζρεηηθή 

απαίηεζε δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαη’ αλψηαην φξην ην δηπιάζην ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ωζηφζν, ζε δεφλησο δηθαηνινγεκέλεο πεξηζηάζεηο 

ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη πςειφηεξεο απαηηήζεηο. Οη ελ ιφγσ 

πεξηζηάζεηο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο πςεινχο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή κε ην γεγνλφο φηη ε έγθαηξε θαη νξζή εθηέιεζή ηεο είλαη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο, παξαδείγκαηνο ράξε γηαηί απνηειεί απαξαίηεηε πξνθαηαξηηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ ζπκβάζεσλ…..».  

15. Δπεηδή, απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ππφ ην πξίζκα ηεο 

Οδεγίαο 2014/24 ΔΔ θαη αληίζηνηρα ηνπ Ν. 4412/2016, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

έρνπλ ηελ επρέξεηα λα θαζνξίδνπλ φρη κφλν ηα ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο αιιά θαη ηα κέζα απφδεημεο απηψλ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ηίζεληαη ππεξβνιηθά πςειέο θαη δπζαλάινγεο κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο απαηηήζεηο. Δηδηθφηεξα, νη αλαζέηνπζεο αξρέο, πξηλ 

ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ηελ 

«θαηαιιειφηεηα» ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

εηζάγνληαο ζηε δηαθήξπμε θξηηήξηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ππνςεθίνπ. Η 

δηαδηθαζία πνηνηηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, αιιά θαη νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο  ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη βαζηθέο αξρέο πνπ απνξξένπλ απφ ην ελσζηαθφ δίθαην, ηδίσο ηεο 

δηαθάλεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο απνθπγήο θάζε είδνπο άκεζσλ ή 

έκκεζσλ δηαθξίζεσλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ απνβιέπεη ζην λα 
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δηαπηζηψζεη ε αλαζέηνπζα αξρή, εάλ ν εθάζηνηε πξνζθέξσλ / αηηψλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη θαηά ηεθκήξην ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ζπλίζηαηαη ζην λα ζεζπηζηνχλ εχινγεο 

πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ λα κεηάζρνπλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πην πάλσ δηαηάμεηο, θαζψο θαη ην ειάρηζην επίπεδν 

ηθαλνηήησλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, πξέπεη λα είλαη 

ζπλδεδεκέλα θαη αλάινγα πξνο ην αληηθείκελν απηήο. Γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ηα 

θξηηήξηα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη αλάινγα πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά πεξίπησζε αμηνιφγεζε κε γλψκνλα ηελ έθηαζε, ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ (βι. Καηεπζπληήξηα 

Οδεγία 13- απφθαζε 303/2015 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ), ρσξίο πάλησο αδηθαηνιφγεηα λα πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο. 

Δμάιινπ, κε ηηο ηζρχνπζεο σο άλσ δηαηάμεηο, ηίζεηαη πιένλ, πεξηνξηζκφο σο 

πξνο ηελ απαίηεζε ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ λα δεηνχλ ηελ ππνβνιή 

θαηαιφγνπ γηα ηελ εθηέιεζε ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, θαζψο 

νξίδεηαη έλα κέγηζην ρξνληθφ φξην (ηα ηειεπηαία πέληε έηε γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηα 

ηειεπηαία ηξία έηε γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο). Ωζηφζν, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα, λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα απνδεηθηηθά κέζα 

πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη θαη γηα ην δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ 

πεληαεηία ή ηελ ηξηεηία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ θαίλεηαη ήδε λα 

εθαξκφδεηαη, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, θαζφζνλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (θαη Παξάξηεκα ΥΙΙ παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) 

αθνξνχλ θαη' εμνρήλ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κέζσλ πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα απαηηεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο θαη φρη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο 

άιισλ κέζσλ πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη. Γελ επηηξέπεηαη 

σζηφζν, ε αλαζέηνπζα αξρή λα απαηηεί ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ 

απνδεηθηηθψλ απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ην δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ 

πεληαεηία ή ηελ ηξηεηία (βι. θαηεπζπληήξηα Οδεγία 13- απφθαζε 303/2015 ηεο 
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Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ). Καη ηνχην, γηαηί, ε αμίσζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ππνβνιή θαηαιφγνπ ησλ θπξηφηεξσλ 

«παξαδφζεσλ» ή ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ «παξαδφζεσλ» θαη’ έηνο ή ζπλνιηθά 

γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην κέγηζην νξηδφκελν, ζα πεξηφξηδε 

αδηθαηνιφγεηα ηνλ αληαγσληζκφ, γηαηί ζα ζήκαηλε θαηά ηεθκήξην πεξηζζφηεξεο 

«παξαδφζεηο» απφ φζεο ζα έπξεπε λα αμηψλεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα λα 

απνδείμεη ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε ηερληθή ηθαλφηεηα. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, 

δειαδή γηα λα κελ απνθιείνληαη «θαηάιιεινη» λα εθηειέζνπλ ηελ ζχκβαζε 

νηθνλνκηθνί θνξείο θαη έηζη λα πεξηνξίδεηαη ππέξκεηξα ν αληαγσληζκφο, δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά πεξίπησζε λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

απνδεδεηγκέλεο «παξαδφζεηο» κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ θαη πέξαλ ηνπ 

ειάρηζηνπ νξίνπ ηεο ηξηεηίαο, εάλ π.ρ. αμηψλεηαη πνζφηεηα ηξηψλ 

«παξαδφζεσλ» αγαζψλ θαη ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη δχν εληφο ηξηεηίαο θαη κία 

παιαηφηεξα. Καηά ηνλ ελσζηαθφ λνκνζέηε, επνκέλσο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα δεηεί παξαπάλσ απφ κία «παξαδφζεηο» αξθεί λα κελ δεηεί 

πεξηζζφηεξεο «παξαδφζεηο» απφ φζεο εχινγα ζα κπνξνχζε λα έρεη εθηειέζεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο εληφο κίαο ηξηεηίαο. Με άιια ιφγηα θαη ζχκθσλα θαη κε ηελ 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ιακβάλεηαη κέξηκλα, ψζηε νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη 

ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο 

ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

16. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, κε ηνλ φξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο 

απαηηείηαη πξνο απφδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ε 

εθηέιεζε ζπλαθνχο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ζπκβάζεσλ θαηά ηα ηξία 

(3) ηειεπηαία έηε, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 150.000 €, γηα φιε 

ηελ ηξηεηία, γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ, ελψ ην χςνο ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο γηα ην ππφ θξίζε δηαγσληζκφ αλέξρεηαη ζε 

145.033,00 €. Δπεηδή, ζηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή ανξίζησο ακθηζβεηείηαη ν 

ππφςε φξνο 11.2. ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξίο λα αλαθέξεηαη γηαηί ν φξνο απηφο είλαη 

κε λφκηκνο ή δπζαλάινγνο ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε ζχκβαζε, ελψ 

επηπξνζζέησο νπδεκία αλαθνξά γίλεηαη απφ ηελ πξνζθεχγνπζα ζηελ 

πθηζηάκελε δεκία ηεο απφ ηνλ φξν απηφ. ε θάζε πεξίπησζε, νη πξνυπνζέζεηο 
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απηέο πνπ ηίζεληαη κε ηε Γηαθήξπμε, πξνο απφδεημε ηεο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, επξίζθνληαη εληφο ησλ ηηζέκελσλ νξίσλ ησλ 

αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, θαζψο ην ζχλνιν ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ 

δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο γηα ην ππφ θξίζε 

δηαγσληζκφ (150.000 € ην δεηνχκελν απφ ηε Γηαθήξπμε ζε ζρέζε κε ην πνζφ 

ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, χςνπο 145.033,00 €), ηνπλαληίνλ ππεξβαίλεη 

κφλνλ θαηά 4.967 € απηφ (150.000 € ην δεηνχκελν απφ ηε Γηαθήξπμε ζε ζρέζε 

κε ην πνζφ ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, χςνπο 145.033,00 €), ελψ 

νξίδεηαη σο δηάζηεκα εθηέιεζεο αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ ηα ηξία ηειεπηαία έηε. 

Σνχησλ δνζέλησλ, δειαδή, πξνθχπηεη φηη νη απαηηνχκελεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, πξνο απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο ππφ θξίζε Γηαθήξπμεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, 

είλαη αλάινγεο θαη εχινγεο πξνο ην αληηθείκελν απηήο (.ηΔ. ΔΑ 203/2018), ηα 

δε θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο είλαη ζχκθσλα 

θαη αλάινγα πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ηεο έθηαζεο, ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηήο, θαηά ηα πξνιερζέληα, πξνο δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο αξηηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην ζθνπφ ηεο 

ζχκβαζεο αιιά θαη ην ζεκηηφ ζθνπφ ηεο παξνρήο ηνπ απφ εχξσζηεο 

επηρεηξήζεηο, δπλάκελεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην κέγεζνο ηεο ελ ιφγσ ζπκβάζεσο (.ηΔ. ΔΑ 203/2018).  

17. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ν πξψηνο ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα 

πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αφξηζηνο, ζε θάζε πεξίπησζε σο αβάζηκνο, λφκσ θαη 

νπζία, αθνχ ν φξνο 11.2 ηεο ππφ εμέηαζε Γηαθήξπμεο είλαη θαζφια λφκηκνο. 

18. Δπεηδή, κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο, ε 

πξνζθεχγνπζα αηηείηαη ηελ αθχξσζε ηεο πξνζβαιιφκελεο Γηαθήξπμεο δηφηη 

δεηείηαη κε ηελ απηήλ κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηππνδχλακεο 160 HP, κε 

δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ 20 cm βάζνο, ρσξεηηθφηεηαο 5m³, ελψ δεηείηαη, επίζεο, 

θνξησηήο- εθζθαθέαο κε εμάξηεζε ρηέλη 60HP θαη άλνηγκα κπξάηζνπ 6 κέηξα 

θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα ΜΔ θαη λα ραξαθηεξίδεηαη σο 

«Φνξησηήο - Δθζθαθέαο». 
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19. Δπεηδή, ζην άξζξν 19 «Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ» θαη ζηνλ φξν 

Α2 «Πεξηερφκελα Τερληθήο Πξνζθνξάο» ηεο Γηαθήξπμεο, νξίδεηαη φηη «… 2. Γηα 

ηνλ επαξθή ηερληθφ εμνπιηζκφ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ :− Έλα απηνθηλνχκελν ή 

ειθπφκελν απφ γεσξγηθφ εθιπζηήξα ηππνδχλακεο ηνπιάρηζηνλ 160Ηξ, 

κεράλεκα ακκνθαζαξηζκνχ γηα ηνλ κεραληθφ ακκνθαζαξηζκφ κέρξη βάζνπο 20 

εθ ησλ αθηψλ, κε δπλαηφηεηα ζπιινγήο θαη θφξησζεο απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 5m³, ην νπνίν ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα άδεηα 

Μεραλήκαηνο Έξγνπ ραξαθηεξηζκέλν «Αθηνθαζαξηζηή» θαη απφδνζε 

κεραλήκαηνο ακκνθαζαξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 24ζηξ./ψξα. − Έλαο θνξησηήο – 

εθζθαθέαο ηππνδχλακεο ηνπιάρηζηνλ 60Ηξ, κε εηδηθή εμάξηεζε ρηέλη κε 

δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο κπξάηζνπ έμη κέηξα, ην νπνίν ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα 

άδεηα Μεραλήκαηνο Έξγνπ ραξαθηεξηζκέλν «Φνξησηήο – Εθζθαθέαο». − 

Μηθξφ απηνθηλνχκελν κεράλεκα θαζαξηζκνχ αθηψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ αλάκεζα 

ζε νκπξέιεο, κε κέγηζην πιάηνο εξγαζίαο έλα (1) κέηξν − Φνξηεγφ απηνθίλεην 

Ι.Χ. κε θίλεζε ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο 4x4, γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ ζα ζπιιερηνχλ απφ ηηο παξαιίεο, πξνο ηνπο ρψξνπο 

απφξξηςεο. Γηα ηνλ παξαπάλσ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ην θαζέλα ρσξηζηά 

(εθηφο ηνπ κηθξνχ απηνθηλνχκελνπ κεραλήκαηνο θαζαξηζκνχ αθηψλ), ζα 

πξνζθνκίζνπλ (επί πνηλή απνθιεηζκνχ): - Άδεηα Μεραλήκαηνο Έξγνπ 

(«Αθηνθαζαξηζηήο», «Φνξησηήο – Εθζθαθέαο») - Άδεηα Κπθινθνξίαο θνξηεγνχ 

Ι.Χ. - Φσηναληίγξαθα Αζθαιηζηεξίσλ Σπκβνιαίσλ ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ θαη 

ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ (ηνλίδεηαη φηη ζα είλαη αζθαιηζκέλα θαηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο), - 

Βεβαίσζε ή απφδεημε θαηαβνιήο-εμφθιεζεο ηειψλ ρξήζεο κεραλήκαηνο έξγνπ 

θαη ηειψλ θπθινθνξίαο γηα ην θνξηεγφ Ι.Χ., ΚΤΕΟ - Τερληθά Φπιιάδηα ζηα 

νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. Τα 

ραξαθηεξηζηηθά βάζνπο, ρσξεηηθφηεηαο θαη απφδνζεο κεραλήκαηνο 

ακκνθαζαξηζκνχ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κέζα ζηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο». 

20. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή αηηηνινγεί ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο σο εμήο: «Ο δεηνχκελνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο δεηείηαη λα 
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είλαη ηππνδχλακεο ηνπιάρηζηνλ 160HP, θαζψο νη παξαιίεο ηνπ Γήκνπ καο πνπ 

ζα θαζαξηζηνχλ δελ είλαη ζηαζεξήο επηθάλεηαο, κε απνηέιεζκα λα έρεη 

παξαηεξεζεί πνιιέο θνξέο ην θαηλφκελν ηεο αθηλεζίαο κεραλήκαηνο εληφο ηεο 

αθηήο ιφγσ ηνπ αζηαζή εδάθνπο θαη ηεο κνξθνινγίαο ησλ αθηψλ καο. Καηά ην 

παξειζφλ κεραλήκαηα πνπ εξγάζζεθαλ ζηηο αθηέο ηνπ Γήκνπ καο κε κηθξή 

ηππνδχλακε δελ κπφξεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ 

θαη ήηαλ ζπλερψο αθηλεηνπνηεκέλα. Σν βάζνο θαζαξηζκνχ δεηείηαη λα είλαη έσο 

20cm, θαζψο ν ζθνπφο ησλ εξγαζηψλ είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ ζθνππηδηψλ, 

θπθηψλ, μχισλ, πεηξψλ θιπ πνπ ππάξρνπλ ζηηο αθηέο επηθαλεηαθά. Γελ δεηείηαη 

κεγαιχηεξν βάζνο θαζαξηζκνχ ψζηε λα κελ αιινησζεί θαη δηαηαξαρζεί ε 

κνξθνινγία ησλ αθηψλ. Απηφ άιισζηε απνηειεί θαη επηηαγή ηεο Κ.Τ.Α. κε αξ. 

πξση.: ΓΓΠ0007378/0454ΒΔΞ2017 – ΦΔΚ 1636/Β/12-5-2017 Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, Παξάξηεκα 4, «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ-ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΔΝΣΟ ΑΙΓΙΑΛΟΤ 

ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ -ΤΣΑΔΙ» (ΑΡΘΡΟ 13 ΣΟΤ Ν. 2971/2001) 2. 

ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΥΡΗΔΙ: «ε θάζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο απιήο 

ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ αηγηαινχ- παξαιίαο εθαξκφδνληαη νη ειάρηζηεο 

δπλαηέο δηακνξθψζεηο ψζηε λα δηαηεξείηαη ε κνξθνινγία ησλ αθηψλ θαη ε 

αθεξαηφηεηα ηεο αθηνγξακκήο. Γελ επηηξέπνληαη επηρσκαηψζεηο ή άιιεο 

δηακνξθψζεηο κε ηε ρξήζε κεραλεκάησλ πέξαλ ηνπ θνζθηλίζκαηνο κε ζηφρν 

ηνλ θαζαξηζκφ ηεο άκκνπ. Αλαθνξά ηεο παξαπάλσ Κ.Τ.Α. γίλεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 13 ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο νηθείαο κειέηεο 2/2018 ηεο 

Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο. Ο θάδνο θφξησζεο θαη ζπιινγήο 

ηνπ δεηνχκελνπ κεραλήκαηνο θαζαξηζκνχ αθηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ρσξεηηθφηεηαο 5m³ εμαζθαιίδνληαο κεγάιε απηνλνκία ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

θαζαξηζκνχ. Η κεγάιε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάδνπ ζπιινγήο απμάλεη ην ρξφλν 

εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο θαζαξηζκνχ εληφο ηεο αθηήο θαη ειαρηζηνπνηεί ην 

ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ην κεράλεκα θαζαξηζκνχ αθηψλ γηα λα βγάδεη ηα 

πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη λα ηα αδεηάδεη εθηφο παξαιίαο. Έλα παξφκνην 

κεράλεκα θαζαξηζκνχ αθηψλ κε κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο θάδν 2 ή 2,5 ή 3m³, 

ζα ρξεηαδφηαλ λα βγαίλεη ζπρλφηεξα απφ ηελ αθηή ψζηε λα αδεηάδεη ηνλ θάδν, 



 

Αριθμός απόθαζης: 1171/2018 

13 
 

κεηψλνληαο έηζη ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν εξγαζίαο θαζαξηζκνχ αθηψλ, αιιά 

ηαπηφρξνλα απμάλνληαο ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπ θαη ηελ 

πξνθαινχκελε φριεζε, πξάγκαηα πνπ δελ είλαη επηζπκεηά, ηδίσο ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο. Απφ ην ζεκείν φπνπ ζα ζπγθεληξψλεη ην κεράλεκα θαζαξηζκνχ αθηψλ 

ηα απνξξίκκαηα, απφ εθεί ζα θνξηψλνληαη ζην θνξηεγφ. Οη απαηηήζεηο ηνπ 

δεηνχκελνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη απηέο πνπ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο άξηηαο εθηέιεζεο ησλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ. Σν 

6κεηξν άλνηγκα κπξάηζνπ εμαζθαιίδεη ζηηο πεξηζζφηεξεο αθηέο ηνπ Γήκνπ καο, 

ηνλ θαζαξηζκφ κε έλα κφλν πέξαζκα, άξα ειαρηζηνπνηείηαη θαη πάιη ν ρξφλνο 

εξγαζίαο. Δπίζεο ην ελ ιφγσ κήθνο είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζε ζεκεία πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κε ην κεράλεκα Φνξησηή – 

Δθζθαθέα, φπσο ζηελά ζεκεία, κηθξά θνκκάηηα παξαιηψλ».  

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

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

(βι. Δπ. Αλ. ΣΔ 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 ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη απαξαδέθησο ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ πξνηηζέκελν λα 

κεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ ε ζθνπηκφηεηα ηεο ζεζπίζεσο επί κέξνπο φξσλ θαη 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (βι. Δπ. Αλ. ΣΔ 434/2008). Καη ηνχην δηφηη φηαλ ν 

πξνηηζέκελνο λα κεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ επηθαιείηαη ιφγνπο κε ηνπο νπνίνπο 

επηρεηξεί, ππφ ηελ κνξθή γεληθήο ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκφηεηαο 

ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, λα πξνζδηνξίζεη, θαηά ηηο δηθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη λα θαζνξίζεη, βάζε δηθψλ ηνπ 

εθηηκήζεσλ, ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ, απηνί νη ιφγνη είλαη 

απνξξηπηένη σο απαξάδεθηνη (βι. Δπ. Αλ. ΣΔ 307/2007). 

22. Δπεηδή, εηέξσζελ θαη ζηελ 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 
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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). πλεπψο ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηελ 

επρέξεηα λα θαζνξίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ 

θαη εζληθφ δίθαην, ηνπ δηαγσληζκνχ κε δχν βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο: (α) λα κελ 

πεξηνξίδεηαη ν ειεχζεξνο θαη αλφζεπηνο αληαγσληζκφο θαη ε επξεία ζπκκεηνρή 

ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κέζσ ηεο επηβνιήο πξνδηαγξαθψλ πνπ 

ζπξξηθλψλνπλ ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη (β) λα ηίζεληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ζην 

θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, ψζηε λα είλαη αξθεηά αθξηβείο θαη λα κελ θαηαιείπεηαη 

νηαδήπνηε ακθηβνιία ζηνπο πξνζθέξνληεο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Δπηπξφζζεηα, θάζε αλαζέηνπζα αξρή ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ην θξηηήξην ηεο αλαινγηθφηεηα ππφ ηελ έλλνηα φηη ηπρφλ 

πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ηίζεληαη κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ φηη ζπκβηβάδνληαη κε ηνλ ελσζηαθφ δίθαην κφλνλ εάλ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί φηη: (α) έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ζεκηηνχ ζθνπνχ δεκφζηαο 

ηάμεο πνπ έρεη ηεζεί πξνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ, (β) εθαξκφδνληαη θαηά ηξφπνπ 

πνπ δελ δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο, (γ) είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη (δ) δελ είλαη δεζκεπηηθά πέξαλ ηνπ βαζκνχ πνπ είλαη 

αλαγθαίνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ (βι. ΓΔΚ απφθαζε ηεο 3ε Φεβξνπαξίνπ 

1993 Vereniging Veronica Omroep Organisatie θαηά Commissariaat voor de 

Media, C-148/91, ζθ. 9, Dieter Kraus θαηά Land Baden-Wurttemberg, C-19/92, 

ζθ. 32). Με άιια ιφγηα ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ην 

ειάρηζην επίπεδν ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ 
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νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην νπνίν, φκσο θαη πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαη λα ηειεί ζε 

αλαινγία πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη λα δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε 

θαη ην ζθνπφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ήηνη δχλαηαη ε αλαζέηνπζα αξρή λα 

δεηά έλα ή πεξηζζφηεξα δηθαηνινγεηηθά αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηά 

πεξίπησζε ζχκβαζεο, ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη θαη ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο ζπλζεθψλ πξαγκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ.    

23. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα ανξίζησο ζηξέθεηαη 

θαηά ησλ ηηζέκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ήηνη 

ηεο απαίηεζεο ηππνδχλακεο 160 HP, δπλαηφηεηαο θαζαξηζκνχ 20 cm βάζνο, 

ρσξεηηθφηεηαο 5m³, θνξησηήο- εθζθαθέαο κε εμάξηεζε ρηέλη 60HP θαη άλνηγκα 

κπξάηζνπ 6 κέηξα κε άδεηα ΜΔ θαη ραξαθηεξηζκφο απηνχ σο «Φνξησηήο - 

Δθζθαθέαο», αθνχ νπδεκία αηηηνινγία πξνβάιιεη πεξί ηνπ παξάλνκνπ ή 

δπζαλάινγνπ ησλ ππφςε ηηζέκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σνπλαληίνλ, 

ανξίζησο θαη απαξαδέθησο ακθηζβεηεί ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ζεζπίζεσο επί 

κέξνπο φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (.η.Δ. ΔΑ 434/2008), επηθαινχκελε 

ιφγνπο ππφ ηελ κνξθή γεληθήο ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ 

φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ρσξίο φκσο λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο νη ελ ιφγσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπγθεθξηκέλα είλαη κε λφκηκεο 

(.η.Δ. ΔΑ 307/2007). ε θάζε, δε, πεξίπησζε, ε αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεί 

κε ηηο απφςεηο ηεο (βι. ζθέςε 19 ηεο παξνχζαο) ηνπο ιφγνπο πνπ 

ππαγφξεπζαλ ηε ζέζπηζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ, κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο 

Πξνζθπγήο, φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, αηηηνινγία ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηελ 

πξνζβαιιφκελε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 365 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 9 παξ. 

1 ηνπ Π.Γ. 39/2017 θαη απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε λνκηκφηεηα θαη ε αλαινγία 

ησλ ζεζπηζζέλησλ ππφςε φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

24. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ν δεχηεξνο ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα 

πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αφξηζηνο, ζε θάζε πεξίπησζε σο λφκσ θαη νπζία 

αβάζηκνο. 
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25. Δπεηδή, πεξαηηέξσ ε πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη κε ηνλ ηξίην 

πξνβαιιφκελν ιφγν ηεο Πξνζθπγήο ηεο φηη ηα δεηνχκελα πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ήηνη ην ΙSO 9001:2015, EN ΙSO 14001:2015 θαη 

OHSAS 18001:2007, δεηνχληαη επεηδή πξνθαλψο ηα θαηέρεη ε ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξεία, ηεο νπνίαο έγηλε αληηγξαθή ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

26. Δπεηδή, ζηνλ φξν Α2 «Πεξηερφκελα Τερληθήο Πξνζθνξάο» ηεο 

Γηαθήξπμεο, νξίδεηαη φηη «… 5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

,απαηηήζεηο άξζξνπ 11.4, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο , πξνζθνκίδεη ηα παξαθάησ 

Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: • Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 9001:2015 ή ηζνδχλακν γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο, κε πεδίν εθαξκνγήο ηνλ θαζαξηζκφ αθηψλ, πνπ λα είλαη ζε ηζρχ θαηά 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. • Πηζηνπνηεηηθφ 

ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ΕΝ ISO 14001:2015 ή ηζνδχλακν κε 

πεδίν εθαξκνγήο ηνλ θαζαξηζκφ αθηψλ, πνπ λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. • Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πξνζσπηθνχ OHSAS 18001:2007 ή 

ηζνδχλακν γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε πεδίν εθαξκνγήο ηνλ θαζαξηζκφ αθηψλ, πνπ 

λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ».  

27. Δπεηδή, ην άξζξν 82 «Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (άξζξν 62 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΕΕ)» ηνπ 

Ν. 4412/2016 νξίδεη φηη «1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, εάλ απαηηνχλ ηελ 

πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλα πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο, παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηα 

νπνία βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο 

αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια 
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θξάηε - κέιε. Επίζεο, θάλνπλ δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα 

κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ 

ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα 

κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο. 2. Εάλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθψλ 

εθδηδνκέλσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 

φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, παξαπέκπνπλ ζην ζχζηεκα 

νηθνινγηθήο δηαρείξηζήο θαη ειέγρνπ (EMAS) ηεο Ελσζεο ή ζε άιια ζπζηήκαηα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζκ. 1221/2009 ή ζε άιια πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο βαζηδφκελα ζε αληίζηνηρα επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο 

αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια 

θξάηε - κέιε. Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεθκεξησκέλα δελ έρεη πξφζβαζε ζηα 

ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα απνθηήζεη εληφο ησλ 

ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απνδέρεηαη επίζεο άιια απνδεηθηηθά κέζα κέηξσλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα είλαη ηζνδχλακα κε 

εθείλα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ πξνηχπνπ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο …». 

28. Δπεηδή, νίθνζελ πξνθχπηεη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη πξνο 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο ππφ 

αλάζεζεο ζχκβαζεο λα απαηηεί ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνο 

απφδεημε ησλ αλσηέξσ. ηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε λνκίκσο ε αλαζέηνπζα 

αξρή αηηείηαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ ππφςε πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ΙSO 9001:2015, EN ΙSO 14001:2015 θαη OHSAS 18001:2007 ή θαη ηζνδχλακα 

απηψλ, ελψ ε πξνζθεχγνπζα ανξίζησο επηθαιείηαη κε λνκηκφηεηαο ηεο 
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ζέζπηζεο απηψλ, αθνχ νπδέλ αλαθέξεη πξνο ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο, 

ε, δε, ζρεηηθή κλεία πεξί εηαηξείαο πνπ θαηέρεη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά, 

απαξαδέθησο πξνβάιιεηαη σο αφξηζηε, αθνχ δελ θαηνλνκάδεηαη ε ππφςε 

εηαηξεία. Δπέθεηλα, ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά λνκίκσο δεηνχληαη πξνο 

δηαζθάιηζε ηεο επαίζζεηεο πεξηβαιινληηθά ππφ αλάζεζε εξγαζίαο, ηζρπξηζκφο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο σο βάζηκνο, ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ, σο ε πξνζθεχγνπζα 

αθήλεη λα ελλνεζεί, δνζέληνο φηη κε ηελ ππφ θξίζε δηαθήξπμε δεηνχληαη ηα 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ΙSO 9001:2015, EN ΙSO 14001:2015 θαη 

OHSAS 18001:2007 ή θαη ηζνδχλακα απηψλ, αιιά θαη πθίζηαηαη δπλαηφηεηα 

ζχκθσλα κε ηνλ φξν Α2 άξζξν 4 ηεο Γηαθήξπμεο πεξί επίθιεζεο δάλεηαο 

εκπεηξίαο θαη ζηήξημεο ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη φηη θαη’ νπδέλα ηξφπν δελ πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο. 

29. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα έγηλαλ δεθηά 

ζηηο αλσηέξσ ζθέςεηο ν ηξίηνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο απαξάδεθηνο, λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο.  

30. Δπεηδή, κε ηνλ ηέηαξην ιφγν ηεο Πξνζθπγήο, ε πξνζθεχγνπζα 

αηηείηαη ηελ αθχξσζε ηεο πξνζβαιιφκελεο, αλαθέξνληαο φηη είλαη παξάινγν γηα 

έλα έξγν δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη κε δεθαηέζζεξηο παξαιίεο πξνο θαζαξηζκφ,  

λα δεηείηαη έλα κφλν κεράλεκα, αθνχ δελ ζα πξνιαβαίλεη φιν ην θαινθαίξη πνπ 

θαηεμνρήλ ζα εξγάδεηαη λχρηα λα πεγαίλεη ζε φιεο ηηο παξαιίαο θαη φηη γηα έλα 

ηέηνην έξγν απαηηνχληαη δχν – ηξία κεραλήκαηα, φκσο ε πξνδηαγξαθή απηή 

είλαη αληηγξαθή πξνδηαγξαθψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία 

πηζηεχεη φηη ζα πεξάζνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο θαη γηα απηφ δηαζέηεη έλα κφλν 

κεράλεκα. 

31. Δπεηδή, ζην άξζξν 11 «Κξηηήξηα επηινγήο» ηεο Γηαθήξπμεο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ππνπαξάγξαθν 11.2.2 σο «Επαξθήο εμνπιηζκφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ» νξίδεηαη «− Έλα απηνθηλνχκελν ή ειθπφκελν απφ 

γεσξγηθφ ειθπζηήξα ηππνδχλακεο ηνπιάρηζηνλ 160Ηξ κεράλεκα 

ακκνθαζαξηζκνχ γηα ηνλ κεραληθφ ακκνθαζαξηζκφ κέρξη βάζνπο 20 εθ ησλ 
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αθηψλ, κε δπλαηφηεηα ζπιινγήο θαη θφξησζεο απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 5m³, ην νπνίν ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα άδεηα Μεραλήκαηνο Έξγνπ 

ραξαθηεξηζκέλν «Αθηνθαζαξηζηή» θαη απφδνζε κεραλήκαηνο ακκνθαζαξηζκνχ 

ηνπιάρηζηνλ 24ζηξ./ψξα.− Έλαο θνξησηήο – εθζθαθέαο ηππνδχλακεο 

ηνπιάρηζηνλ 60Ηξ, κε εηδηθή εμάξηεζε ρηέλη κε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο 

κπξάηζνπ έμη κέηξσλ, ην νπνίν ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα άδεηα Μεραλήκαηνο 

Έξγνπ ραξαθηεξηζκέλν «Φνξησηήο – Εθζθαθέαο».− Μηθξφ απηνθηλνχκελν 

ππνζηεξηθηηθφ κεράλεκα θαζαξηζκνχ αθηψλ κε κέγηζην πιάηνο εξγαζίαο έλα (1) 

κέηξν γηα ηνλ θαζαξηζκφ αλάκεζα ζε νκπξέιεο. − Φνξηεγφ απηνθίλεην Ι.Χ. κε 

θίλεζε ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο 4x4, γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ ζα ζπιιερηνχλ απφ ηηο παξαιίεο, πξνο ηνπο ρψξνπο 

απφξξηςεο», ελψ φκνηνο εμνπιηζκφο νξίδεηαη ζην άξζξν 19 «Πεξηερφκελν 

Πξνζθνξψλ» θαη ζηνλ φξν Α2 «Πεξηερφκελα Τερληθήο Πξνζθνξάο» ηεο 

Γηαθήξπμεο (βι. αλσηέξσ ζθέςε 19 ηεο παξνχζαο). 

32. Δπεηδή, απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη γηα εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα 

ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο, δεηείηαη θαη κηθξφ κεράλεκα θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ 

θπξίσο γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πνπ, φπσο αλαθέξεη ε αλαζέηνπζα αξρή, 

νη παξαιίεο ηνπ Γήκνπ έρνπλ νκπξέιεο θαη μαπιψζηξεο θαη δελ είλαη δπλαηφ λα 

θηλεζεί ην απηνθηλνχκελν ή ειθφκελν εηδηθφ κεράλεκα θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ. 

πλεπψο, ν ιφγνο απηφο ηεο Πξνζθπγήο είλαη λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο, αθνχ 

εξείδεηαη επί εζθαικέλεο παξαδνρήο, ήηνη φηη ε Γηαθήξπμε απαηηεί έλα θαη κφλν 

κεράλεκα γηα θαζαξηζκφ, ελψ απφ ηε Γηαθήξπμε πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 

πιένλ ηνπ ελφο, σο αλαιπηηθά ζηα άξζξα 11 θαη 19 απηήο, ν απαξαίηεηνο 

εμνπιηζκφο νξίδεηαη. 

33. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ν ιφγνο απηφο ηεο ππφ θξίζε 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο.  

34. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε ιφγσ ανξηζηίαο θαηά ηα γελφκελα δεθηά αλσηέξσ, 

ζε θάζε πεξίπησζε σο αβάζηκε, λφκσ θαη νπζία. 
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35. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ 

θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα, πνζνχ 725,17 € (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 

243178202959 0107 0017), πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 363 

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

 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

 

Απνξξίπηεη ηελ Πξνζθπγή. 

Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ (ειεθηξνληθφ 

παξάβνιν κε θσδηθφ 243178202959 0107 0017), πνζνχ επηαθνζίσλ είθνζη 

πέληε επξψ θαη δεθαεπηά ιεπηψλ (725,17 €).   

. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηνλ Άγην Ισάλλε Ρέληε ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 

2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2018.  

 

    H Πρόεδρος                                          Η Γραμμαηέας 

 

Νεκηαρία – Πηνελόπη Σαμανίδη                 Εσαγγελία Ζαθειράηοσ 

 

 

 


