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Η 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνήλθε στις 19η Απριλίου 2022 με την εξής σύνθεση: Αικατερίνη 

Ζερβού- Πρόεδρος, Χρυσάνθη Ζαράρη - Eισηγήτρια και Βικτωρία Πισμίρη, 

Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 11.10.2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)  

ΑΕΠΠ (ήδη ΕΑΔΗΣΥ) 1977/20.10.2021 Προδικαστική Προσφυγή του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…..», με διακριτικό τίτλο «…», (εφεξής 

προσφεύγων), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συμμόρφωση με την με αρ. 

695/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισ. στην ΑΕΠΠ στις 

04.04.2022). 

 Κατά του Υπουργείου …- Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & 

Υποδομών (εφεξής αναθέτουσα αρχή)  όπως νομίμως εκπροσωπείται και  

Του οικονομικού φορέα με την επωνυμία … (εφεξής παρεμβαίνων) 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα.  

Με την υπό εξέταση προδικαστική Προσφυγή, ο προσφεύγων αιτείται 

να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της Αναθέτουσας αρχής με αρ. 

120377 ΕΞ 2021/ … εκδοθείσας στο πλαίσιο της με αρ. … Διακήρυξης κατά 

το μέρος αποδοχής της προσφοράς και κατακύρωσης της σύμβασης στον 

ήδη παρεμβαίνοντα. 

 

Ο παρεμβαίνων αιτείται τη διατήρηση ισχύος της προσβαλλόμενης με την 

οποία κρίθηκε αποδεκτή η προσφορά του και του κατακυρώθηκε η σύμβαση. 

      Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Χρυσάνθη Γ. Ζαράρη 

    Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

      Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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1. Επειδή, για την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής 

προκύπτει πως έχει καταβληθεί και δεσμευθεί το ηλεκτρονικό παράβολο με 

κωδικό … ποσού € 860,89  σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α' 147) και 5 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64). 

         2. Επειδή, με την με αρ. Α. Π.: … Διακήρυξη η αναθέτουσα αρχή 

προκήρυξε Διεθνή, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την 

Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού γραφείου, υλικών και λοιπού 

εξοπλισμού, καθώς και μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων, σε διάφορες 

Υπηρεσίες του Υπ…. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 

τμήματα συνολικού προυπολογισμού (112.903,22€+59.274,20€, Ακαι Β 

τμήμα αντίστοιχα) 172.177,42€ πλέον ΦΠΑ, με δικαίωμα υποβολής 

προσφοράς για 1 ή και τα 2 τμήματα. 

          3. Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου περίληψη της 

διακήρυξης απεστάλη προς δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσης 

Εφημερίδας της ΅Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24.06.2021 ( βλ. αρ. 1.6 της 

διακήρυξης), η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ όπου έλαβε αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ … 

4. Επειδή, ο διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή ως εκ 

του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας και του χρόνου εκκίνησης 

της διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του ν  

4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 345 του ν. 4412/2016. 

          5. Επειδή, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 11.10.2021 στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, δοθείσας της κοινοποίησης της προσβαλλόεμνης στις 

30.09.2021, β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ 39/2017 και γ) είναι νομίμως υπογεγραμμένη 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και του ΠΔ 

39/2017. 
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6. Επειδή, με την με αρ. 712/2022 Πράξη του Προέδρου του 2ου 

Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης της υπό εξέταση 

προδικαστικής προσφυγής σε συνέχεια κοινοποίησης στην Αρχή της με αρ. 

695/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που απέστειλε στην 

ΑΕΠΠ ο προσφεύγων στις 04.04.2022 με την οποία αποφασίσθηκε η 

ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής και η αναπομπή της 

υπόθεσης στην ΑΕΠΠ προκειμένου να ασκήσει την επιβαλλόμενη από το 

νόμο αρμοδιότητα της.  

7. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή προέβη, στις 14.10.2021 σε 

κοινοποίηση της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε 

ενδιαφερόμενο και απέστειλε στην ΑΕΠΠ στις 26.10.2021 τις  απόψεις της τις 

οποίες κοινοποίησε αυθημερόν στους  ενδιαφερομένους.  

8. Επειδή, με έννομο συμφέρον, ο προσφεύγων  στρέφεται κατά της 

προσβαλλόμενης κατά το μέρος αυτής με το οποίο, μη νομίμως κατά τους 

ισχυρισμούς του, αποφασίσθηκε η αποδοχή της προσφοράς και κατακύρωση 

της σύμβασης στον ήδη παρεμβαίνοντα, επιδιώκοντας ευλόγως να του 

ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση.  

9. Επειδή, ο παρεμβαίνων νομίμως και εμπροθέσμως άσκησε την από 

20.10.2021 παρέμβαση του με προφανές έννομο συμφέρον επιδιώκοντας 

ευλόγως τη διατήρηση ισχύος της προσβαλλόμενης  να του ανατεθεί η 

σύμβαση με την οποία του κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας. 

10. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως 

και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και του Π.Δ/τος 39/2017. 

11.Επειδή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι: η προσβαλλόμενη μη 

νόμιμα και εσφαλμένα έκρινε την προσφορά της εταιρείας … σύμφωνη με 

τους όρους της Διακήρυξης και συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής με σταθμισμένη τιμή (Ρ) 12,86 για την Ομάδα Α' και 

15,87 για την Ομάδα Β’ και εισηγήθηκε την ανακήρυξη του ως προσωρινού 

αναδόχου, ενώ έπρεπε να απορρίψει την προσφορά της. Συγκεκριμένα, 



Αριθμός απόφασης: Σ  582 /2022 

 

 

4 

 

ισχυρίζεται ότι υπέβαλε μη νόμιμη και αντικείμενα στην εργατική και 

κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία οικονομική προσφορά, καθώς 

συμπεριέλαβε και προσέφερε όλως μη νόμιμο κόστος για χρέωση ανά 

εργατοώρα για ειδικές περιπτώσεις (μετακομίσεις βράδυ ή Σαββατοκύριακα) 

[Ρ3] τόσο στην οικονομική της προσφορά για την ομάδα Α, όσο και στην 

οικονομική της προσφορά για την ομάδα Β, παραβιάζοντας έτσι την εθνική 

εργατική κοινωνικό ασφαλιστική νομοθεσία, την Εθνική Γενική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας, τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης και το άρθρο 18 του 

Ν. 4412/2016. Στη συνέχεια ο προσφεύγων παραθέτει τόσο τις διατάξεις του 

αρ. 18 ν. 4412/2016 όσο και των αρ. 1.7 και 2.2.3.3 της διακήρυξης που 

αφορά σε απόρριψης προσφοράς λόγω αθέτησης των διατάξεων της παρ. 2 

αρ. 18 ν. 44212 και εν προκειμένω περί παραβίασης εργατικής νομοθεσίας.  

Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι «Οι οικονομικές προσφορές που υπέβαλε η 

εταιρεία … (…) για την ομάδα Α και Β είναι αμφότερες απορριπτέες ως 

απαράδεκτες και ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ διότι δεν καλύπτουν το ελάχιστο εργατικό 

κόστος για την παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών, όπως το κόστος αυτό 

προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και την Εθνική Γενική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας που ορίζει τα κατώτατα όρια των αποδοχών 

παραβιάζοντας ρητή απαίτηση της διακήρυξης περί απαράβατης τήρησης της 

εργατικής νομοθεσίας στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. 

Συγκεκριμένα στο πεδίο Ρ3 για αμφότερες τις ομάδες Α και Β για την «Χρέωση 

ανά έργατοώρα για ειδικές περιπτώσεις {Μετακομίσεις βράδυ ή 

Σαββατοκύριακα)» η εταιρεία .. (…) όρισε ως τιμή χρέωσης ανά έργατοώρα, το 

ποσό των 6,00 €, τιμή η οποία είναι ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ για έργατοώρα ΕΚΤΟΣ 

των ειδικών περιπτώσεων {Μετακομίσεις βράδυ ή Σαββατοκύριακα) και to 

οποίο ανέρχεται στο ποσό των 6,35 ευρώ με αναλογία δωροεπιδομάτων, 

όπως αυτό ορίζεται από την Εθνική Συλλογική Συμβάση Εργασίας. 

Συγκεκριμένα στο πεδίο Ρ3 κληθήκαμε να δώσουμε ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ και όχι 

τρεις διαφορετικές τιμές (ήτοι μια τιμή για χρέωση ανά έργατοώρα για 

νυχτερινή εργασία, μια τιμή για χρέωση ανά έργατοώρα για εργασία Σαββάτου 

και μια τιμή για χρέωση ανά έργατοώρα για εργασία Κυριακής), η οποία 
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ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ εκ του Νόμου, όπως ρητώς ορίζεται ανωτέρω στις λεπτομερώς 

παρατιθέμενες διατάξεις, πρέπει να ανταποκρίνεται ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ 

ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ τις επιταγές της εργατικής νομοθεσίας. Επομένως, βάσει της 

ίδιας της διακήρυξης και του τρόπου που ζητείται να προσδιορίσουμε και να 

προσφέρουμε την τιμή {καθώς ζητείται μία ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ) πρέπει να 

υπολογιστεί κατά μέσο όρο με σταθμισμένο συντελεστή. 

Συνεπώς και βάσει των ανωτέρω, στο πεδίο Ρ3 κληθήκαμε να δώσουμε τιμή 

χρέωσης ανά έργατοώρα για τις ειδικές περιπτώσεις μετακόμισης βραδινών 

ωρών ή Σαββατοκύριακων «(Μετακομίσεις βράδυ ή Σαββατοκύριακα)». Βάσει 

της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (α) Το τελικό ΚΑΤΩΤΑΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ του ωρομισθίου με αναλογία δωροεπιδομάτων για νυχτερινή 

απασχόληση Δευτέρα έως και Παρασκευή ανέρχεται στο ποσό των 7,93 €, (β) 

το τελικό ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ του ωρομισθίου με αναλογία δωροεπιδομάτων 

νια απασχόληση το Σάββατο ανέρχεται στο ποσό των 8,26 € και (γ) το τελικό 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ του ωρομισθίου με αναλογία δωροεπιδομάτων για 

απασχόληση Κυριακή ανέρχεται στο ποσό των 11,10 €, 

Συγκεκριμένα, με νυχτερινή απασχόληση Δευτέρα έως και Παρασκευή, ήτοι 5 

ημέρες της εβδομάδας επί 8 εργάσιμες ώρες την ημέρα,;}ήτοι 40 (5x8} ώρες 

απασχόλησης με κατώτατο κόστος ωρομισθίου τα 7,93 €, το συνολικά 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ κόστος με αναλογία δωροεπιδομάχων ανέρχεται στο ποσό των 

317,20 € (40 ώρες χ 7,93}. Με απασχόληση Σαββάτου, ήτοι 1 ημέρα της 

εβδομάδας επί 8 εργάσιμες ώρες την ημέρα, ήτοι 8 ώρες (1x8} απασχόλησης 

με κατώτατο κόστος ωρομισθίου τα 8,26 €, το συνολικό ΚΑΤΩΤΑΤΟ κόστος με 

αναλογία δωροεπιδομάτων ανέρχεται στο ποσό. των 66,08 € (8 ώρες χ 8,26}. 

Με απασχόληση Κυριακή, ήτοι 1 ημέρα της εβδομάδας επί 8 εργάσιμες ώρες 

την ημέρα, ήτοι 8 ώρες (1x8} απασχόλησης με κατώτατο κόστος ωρομισθίου 

τα 11,10 €, το συνολικό ΚΑΤΩΤΑΤΟ κόστος με αναλογία δωρο επιδομάτων 

ανέρχεται στο ποσό των 88,80 €. Το συνολικό επομένως ΚΑΤΩΤΑΤΟ 

εβδομαδιαίο κόστος νια το σύνολο των ωρών απασχόλησης με αναλογία 

δώροεπιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των 472,80 € (317,20 + 66,08 * 88,80ί 

και το μέσο ΚΑΤΩΤΑΤΟ κόστος του ωρομισθίου με αναλογία 
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δωροεπιδοαάτων ανέρχεται στο ποσό των 8,44 € (472,80 ι 56 ώρες 

απασχόλησης την εβδομάδα 

Η εταιρεία … (…} έδωσε τιμή χρέωσης ανά εργατοώρα για αμφότερες τις 

ομάδες Α και 8, το ποσό των 6,00 €, τιμή η οποία είναι όχι μόνο ΚΑΤΩΤΕΡΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ για 

εργατοώρα ΕΚΤΟΣ των ειδικών περιπτώσεων (Μετακομίσεις βράδυ ή 

Σαββατοκύριακα) και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 6,35 ευρώ και 

προφανέστερα, σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση βάσει της Εθνικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ 

ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ Ρ3, το 

οποίο ανέρχεται στο ποσό των 8,44 €, με αποτέλεσμα το προσφερόμενο από 

αυτή ποσό των 6,00 € να είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο και μη νόμιμο 

καθώς αντίκειται στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και στους όρους 

της διακήρυξης. 

Εκ περισσού, οφείλουμε να αναφέρουμε το γεγονός, ότι η εταιρεία μας, η 

οποία έχει μακρά πορεία στον τομέα των μεταφορών και τηρεί πάντοτε και 

σέβεται τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα αναφορικά με τις αμοιβές των 

εργαζομένων της και υπό το πρίσμα αυτό, υπολόγισε, πριν ορίσει και 

προσφέρει τιμή χρέωσης στο πεδίο Ρ3, ως όφειλε, καθώς στο ΠΕΔΙΟ Ρ3 

ζητούνται οι ειδικές περιπτώσεις για μετακομίσεις βράδυ ή Σαββατοκύριακα 

ΚΑΙ την περίπτωση βραδινής απασχόλησης ΚΑΙ για τα Σαββατοκύριακα 

(καθώς από τον τρόπο που ζητείται στη διακήρυξη δεν αποκλείεται η βραδινή 

απασχόληση τα Σαββατοκύριακα). 

Επομένως, βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (α) το τελικό 

ΚΑΤΟΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ του ωρομισθίου με αναλογία δωροεπιδομάτων για 

νυχτερινή απασχόληση Δευτέρα έως και Παρασκευή ανέρχεται στο ποσό των 

7,93 €, (β) το τελικό ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ του ωρομισθίου με αναλογία 

δωροεπιδομάτων για νυχτερινή απασχόληση το Σάββατο ανέρχεται στο ποσό 

των 10,33 € και (γ) το τελικό ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ του ωρομισθίου με 

αναλογία δωροεπιδομάτων για νυχτερινή απασχόληση Κυριακή ανέρχεται στο 

ποσό των 12,69 €. 
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Με νυχτερινή απασχόληση Δευτέρα έως και Παρασκευή, ήτοι 5 ημέρες της 

εβδομάδας επί 8 εργάσιμες ώρες την ημέρα, ήτοι 40 (5x8) ώρες απασχόλησης 

με κατώτατο κόστος ωρομισθίου τα 7,93 €, το συνολικό ΚΑΤΩΤΑΤΟ κόστος με 

αναλογία δωροεπιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των 317,20 € (40 ώρες χ 

7,93). Με νυχτερινή απασχόληση Σαββάτου, ήτοι 1 ημέρα της εβδομάδας επί 

8 εργάσιμες ώρες την ημέρα, ήτοι 8 ώρες (1x8) απασχόλησης με κατώτατο 

κόστος ωρομισθίου τα 10,33 € το συνολικό ΚΑΤΩΤΑΤΟ κόστος με αναλογία 

δωροεπιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των 82,64 € (8 ώρες χ 10,33). Με 

νυχτερινή απασχόληση Κυριακή, ήτοι 1 ημέρα της εβδομάδας επί 8 εργάσιμες 

ώρες την ημέρα, ήτοι 8 ώρες (1x8) απασχόλησης με κατώτατο κόστος 

ωρομισθίου τα 12,69 € το συνολικό ΚΑΤΩΤΑΤΟ κόστος με αναλογία 

δωροεπιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των 101,52 €. Το συνολικό επομένως 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ εβδομαδιαίο κόστος για το σύνολο των ωρών απασχόλησής με 

αναλογία δωροεπιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των 501,36 € (317,20 + 82,64 

+ 101,52) και το μέσο ΚΑΤΩΤΑΤΟ κόστος τού ωρομισθίου με αναλογία 

δωροεπιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των 8,95 € (501,36 : 56 ώρες 

απασχόλησης την εβδομάδα).».  

12. Επειδή, ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται ότι «Η προσφεύγουσα 

ισχυρίζεται ότι δήθεν παραβιάστηκε το άρθρο 1.7 της με αριθμ. Πρωτ.αριθ. … 

Διακήρυξης , το οποίο επαναλαμβάνει την ρητή επιταγή του ν. 44122016 

άρθρο 18 παρ. 2. Ο ισχυρισμός της αυτός είναι νομικά και ουσιαστικά 

αβάσιμος διότι η εταιρεία μας τηρεί απαρέγκλιτα και θα συνεχίσει να τηρεί και 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α 

του ν 4412/2016 και οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με δήθεν παραβίαση από 

την πλευρά μας της εργατικής νομοθεσίας . Όπως και από το κείμενο της 

προκήρυξης προκύπτει, η τιμή της οικονομικής προσφοράς που θα έπρεπε να 

υποβάλει κάθε υποψήφιος ήταν το άθροισμα των τιμών (P), η συνολική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ. Επίσης η διακήρυξη ορίζει ρητά ποιες προσφορές απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες, δηλ προσφορές στις οποίες α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με 
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σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 

του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Σύμφωνα δε με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης στην παρ. ΙΑ για την ομάδα Α προβλέπεται ότι 

το έργο θα εκτελείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός κι αν συμφωνηθεί 

διαφορετικά από τον ανάδοχο και το Υπουργείο …. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να υποδείξει στον Ανάδοχο και μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

εξαιρέσιμες, νυχτερινές και αργίες προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η 

εύρυθμη λειτουργία Υπηρεσιών που έχουν συναλλαγή με κοινό ή όταν 

υφίσταται άλλος λόγος ο οποίος υποδεικνύει τη μεταφορά εκτός των 

εργάσιμων ημερών και ωρών. Συνεπώς η εκτέλεση της υπηρεσίας για την 

ομάδα Α σε εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. 

Για δε την ομάδα Β δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη η δυνατότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής να υποδείξει μεταφορά σε εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες. 

Περαιτέρω κατά την έναρξη της εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να καταθέσει τις σχετικές καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας με 

τα άτομα που θα απασχολεί και να τις επικαιροποιεί εφόσον υφίστανται 

αλλαγές. Συνεπώς υφίσταται πάντα έλεγχος για τη συμμόρφωση του εκάστοτε 

Ανάδοχου με τις διατάξεις της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής 

νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα. Η Επιτροπή του διαγωνισμού 

προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών και αφού διαπιστώθηκε ότι 

οι τεχνικές προσφορές όλων των συμμετεχουσών εταιρειών πληρούν Τις 

προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν τεθεί στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, 

ορθώς επέλεξε εμένα ως Ανάδοχο με βάση το κριτήριο που θέτει η διακήρυξη 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

προσφερόμενης τιμής. Τέλος με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30.1.2019 

απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Β΄ 173) καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 

του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το 

νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους 

και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, ως εξής: Για τους υπαλλήλους ο 

κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €). Για τους 
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εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και 

τέσσερα λεπτά (29,04 €). Συνεπώς υφίσταται πάντα έλεγχος για τη 

συμμόρφωση του εκάστοτε Ανάδοχου με τις διατάξεις της εργατικής και 

κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα. Το κατώτατο 

ωρομίσθιο όπως αυτό προκύπτει από τα παραπάνω για τους εργατοτεχνίτες 

υπολογίζεται : 29,04 * 6 /40 = 4,356 (Άγαμου και χωρίς τριετίες). Η επιχείρησή 

μου με μακρά πείρα στο χώρο, αξιοποιεί όλα τα προγράμματα που υλοποιεί ο 

… και απασχολεί κατα περιόδους, προσωπικό μέσω επιδοτούμενων 

προγραμμάτων. Έτσι βασίστηκε για την προσφορά που υπέβαλε στα επίσημα 

αναρτημένα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων α. για την πρόσληψη 

2.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, με ημερομηνία έναρξης 07 Μαϊου 

2021 στις Περιφέρειες … & … του .. (όπου σκοπός του προγράμματος είναι η 

δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και 

δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 

παραπάνω περιφέρειες, με διάρκεια του προγράμματος δωδεκάμηνη και 

μηνιαία επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 

ανερχόμενη στα 450 € για την πρόσληψη ανέργων και 550 € για την 

πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών) καθώς και στο 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 

30 ετών και άνω (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο …) με 

ημερομηνία έναρξης 22 Σεπτεμβρίου 2021, στις Περιφέρειες … και … του …, 

δικαιούχοι του οποίου είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιφέρειες. Η διάρκεια της επιδότησης 

είναι 12 μήνες και η επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού 

κόστους ανέρχεται στα 450 € μηνιαία για την πρόσληψη ανέργων και 550 € για 

την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών). Ωφελούμενοι είναι 

άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του … για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Η επιχείρησή μου διαθέτει ιδιόκτητο όλο τον 

απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση του 

έργου, ο συνδυασμός δε εμπειρίας, εξειδίκευσης, κατάλληλης οργανωτικής 

δομής και χρήσης όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων επιτρέπει σε 

αυτήν να προσφέρει με ταχύτητα, συνέπεια και οικονομία τις υπηρεσίες της, 
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είναι δε σαφέστατο ότι όλοι οι εργαζόμενοι της αμείβονται κανονικά βάση της 

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  

13. Επειδή η αναθέτουσα αρχή με τις οικείες απόψεις της κατόπιν 

παράθεσης σχετικού συνοπτικού ιστορικού ισχυρίζεται ότι «Β. Η Υπηρεσία 

μας (Αναθέτουσα αρχή) έχοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τα σχετικά 

(2) & (3), για την περίπτωση του πεδίου P3 «Χρέωση ανά εργατοώρα για 

Ειδικές περιπτώσεις (Μετακομίσεις Βράδυ ή Σαββατοκύριακα)», που 

αναφέρεται στην προδικαστική προσφυγή της εταιρείας …, αφού εξέτασε το 

θέμα κατέληξε στα εξής: I. Το κριτήριο αξιολόγησης της υπ΄ αριθ. … 

διακήρυξης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει προσφερόμενης τιμής και η αξιολόγηση γίνεται σταθμισμένα βάσει του 

συνόλου των προσφερόμενων τιμών και όχι μόνο με την τιμή P3. Επιπλέον, οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι αποδέχτηκαν τους όρους της διακήρυξης με την 

κατάθεση των προσφορών τους. II. Βάσει της κείμενης εργατικής νομοθεσίας 

(υπ. αριθ. 4241/127/30-1-2019 Υπουργική Απόφαση (173 Β΄) καθορίστηκε ο 

νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, καθώς και την 

υπ’ αριθ. οικ.7613/395/18-2-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας 

«Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου 

ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», 

οι προσφερόμενες τιμές P1-P3 του Αναδόχου, δεν αντίκεινται στα οριζόμενα 

σε αυτήν, παρότι βάσει των όρων της διακήρυξης η επιτροπή διενέργειας δεν 

είχε την υποχρέωση να υπολογίσει το εργατικό κόστος. III. Από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης προκύπτει ότι η εταιρεία .. (…) α) 

Δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές (Ασφαλιστική 

ενημερότητα), β) Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το 

προσωπικό του (Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδότη), και γ) Δεν έχουν 

επιβληθεί στην εταιρεία του Πράξεις επιβολής προστίμου από το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της Εργατικής νομοθεσίας (Ένορκη 

βεβαίωση).  

14. Επειδή, ο προσφεύγων κατέθεσε το από 11.11.2021 

Υπόμνημα του πλην όμως εκπροθέσμως κατά τις διατάξεις του αρ. 365 παρ. 

1 ν. 4412./2016, ως ισχύει και ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο δοθέντος ότι οι 
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απόψεις του κοινοποιήθηκαν στις 26.10.2021 και ούτως όφειλε να καταθέσει 

το υπόμνημα του εντός πενθημέρου.  

15..Επειδή, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. οικ. 4241/127 (ΦΕΚ Β' 

173/30.01.2019) Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου 

για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας [….]Τον 

καθορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α` 

167), όπως ισχύει, του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου 

ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους 

εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής: α) Για τους 

υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 

€). β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι 

εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €). 

16.Επειδή, σύμφωνα με τη διακήρυξη ορίζεται  

«1.4 Θεσμικό πλαίσιο Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την 

κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές 

πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:.. 28…. καθώς και το σύνολο των διατάξεων 

του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμοι, ΠΔ, ΥΑ) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης Οι οικονομικοί φορείς 

δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

javascript:open_article_links(600032,'103')
javascript:open_links('739130,600032')
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2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις : (α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με 

κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται 

στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται 

στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο ανάδοχος θα 

πρέπει με διακριτό τρόπο να αποτυπώσει και το κόστος για τις υπηρεσίες 

μεταφοράς στο πίνακα της οικονομικής προσφοράς του. 

2.4.3.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης 

και υποβολής οικονομικών προσφορών Η οικονομική προσφορά συντάσσεται 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με το υπόδειγμα του στο 

Παράρτημα ΙΙ: «Υπόδειγμα-Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς» της παρούσας 

Διακήρυξης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά 

υπογεγραμμένη, στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η τιμή δίνεται σε 

ευρώ ανά μονάδα μέτρησης. Επισημαίνεται ότι, η τιμή της οικονομικής 

προσφοράς στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, που θα υποβάλει ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, θα είναι το άθροισμα των τιμών (P), η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ, 

δηλαδή η πρώτη στήλη του Υποδείγματος Οικονομικής προσφοράς του 

Παραρτήματος II.Γ της διακήρυξης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα της παρούσας. Οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ, δηλαδή: Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε 

ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 

από το σύστημα. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται 

προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
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τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη. Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να αναφέρουν 

κατά περίπτωση (i)=1,2, ….. 14,15, 16 το κόστος μεταφοράς και να 

συμπληρώσουν τον πίνακα οικονομικής προσφοράς, του Παραρτήματος 

II.Γ της παρούσας διακήρυξης. Οι τιμές θα είναι χωρίς τον ΦΠΑ… 

2.4.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών H αναθέτουσα αρχή με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά:.. θ) η οποία δεν συμφωνεί με απαράβατο όρο 

της παρούσας διακήρυξης. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών …..Αν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 

χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 

από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

… 

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο θα αξιολογήσει την οικονομική προσφορά 

του κάθε προσφέροντα σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο για την ομάδα Α΄: Ρ = 

Σ.Β.1(Ρ1) + Σ.Β.2(Ρ2) + Σ.Β.3(Ρ3) + Σ.Β.4(Ρ4) +Σ.Β.5(Ρ5) + Σ.Β.6(Ρ6) 

+Σ.Β.7(Ρ7) + Σ.Β.8(Ρ8) + Σ.Β.9(Ρ9) + Σ.Β.10(P10)+ Σ.Β.11(P11) + 

Σ.Β.12(P12) + Σ.Β.13(P13)+ Σ.Β.14(P14) )+ Σ.Β.15(P15) + Σ.Β.16(P16) Ρ 

είναι η Συνολική Τιμή του προσφέροντα προ Φ.Π.Α., Σ.Β.1, Σ.Β.2, Σ.Β.3, 

Σ.Β.4, …………………………….. Σ.Β.14, Σ.Β.15, Σ.Β.16, είναι οι συντελεστές 

βαρύτητας για κάθε είδος χρέωσης. Οι τιμές των συντελεστών βαρύτητας 

παρατίθενται στο Παράτημα I.A της παρούσας.  

Ρ1 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 

(Επισημαίνεται ότι ο ελάχιστος αριθμός εργατοωρών σε κάθε μετακόμιση θα 

είναι τέσσερις (4) ώρες), 

 Ρ2 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ENΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,  

Ρ3 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

(ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΒΡΑΔΥ Ή ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ)  
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Ρ4 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

1Η ΩΡΑ,  

Ρ5 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΩΡΑΣ,  

Ρ6 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

1Η ΩΡΑ,  

Ρ7 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΩΡΑΣ,  

Ρ8 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΣ … ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Ω.Φ. 10-

20 m3,  

Ρ9 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΣ … ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Ω.Φ. 20-

30 m3, 

 Ρ10 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΣ … ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 30-50 

m3,  

Ρ11 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΟΣ … ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Ω.Φ. 

10-20 m3, (ΕΩΣ 250ΧΛΜ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ...)  

Ρ12 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΟΣ … ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Ω.Φ. 

20-30 m3, (ΕΩΣ 250ΧΛΜ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ …)  

Ρ13 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΟΣ … ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Ω.Φ. 

30-50 m3, (ΕΩΣ 250ΧΛΜ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ …) 

 Ρ14 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΟΣ … ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Ω.Φ. 

10-20 m3, (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250ΧΛΜ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ …)  

 Ρ15 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΟΣ … ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Ω.Φ. 

20-30 m3, (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250ΧΛΜ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ …)  

Ρ16 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΟΣ … ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Ω.Φ. 

30-50 m3, (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250ΧΛΜ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ …)  

Ενώ για την ομάδα Β΄ το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο θα αξιολογήσει την 

οικονομική προσφορά του κάθε προσφέροντα σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο: Ρ 

= Σ.Β.1(Ρ1) + Σ.Β.2(Ρ2) + Σ.Β.3(Ρ3) + Σ.Β.4(Ρ4) +Σ.Β.5(Ρ5) + Σ.Β.6(Ρ6) 

+Σ.Β.7(Ρ7) + Σ.Β.8(Ρ8) + Σ.Β.9(Ρ9) + Σ.Β.10(P10)+ Σ.Β.11(P11) Ρ είναι η 

Συνολική Τιμή του προσφέροντα προ Φ.Π.Α., Σ.Β.1, Σ.Β.2, Σ.Β.3, Σ.Β.4, 

…………………………….. Σ.Β.19, Σ.Β.10, Σ.Β.11, είναι οι συντελεστές 
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βαρύτητας για κάθε είδος χρέωσης. Οι τιμές των συντελεστών βαρύτητας 

παρατίθενται στο Παράτημα I.A της παρούσας. Ρ1 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (Επισημαίνεται ότι ο 

ελάχιστος αριθμός εργατοωρών σε κάθε μετακόμιση θα είναι τέσσερις (4) 

ώρες), Ρ2 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ENΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, 

Ρ3 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

(ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΒΡΑΔΥ Ή ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ) Ρ4 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΩΡΑ, Ρ5 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ 

ΩΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ 1ΗΣ ΩΡΑΣ, Ρ6 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ-

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΩΡΑ, Ρ7 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΩΡΑΣ, 

Ρ8 ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ANA 

ΦΟΡΤΗΓO Ρ9 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ … (ΝΟΜΟΣ …) ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Ω.Φ. 10-20 m3, Ρ10 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ … 

(ΝΟΜΟΣ …) ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Ω.Φ. 20-30 m3, Ρ11 ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ … (ΝΟΜΟΣ …) ΜΕ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Ω.Φ. 30-50 m3,  

Μειοδότης και για τις δύο ομάδες Α΄ + Β΄, ανακηρύσσεται ο προσφέρων με την 

χαμηλότερη τιμή Ρ. Επισημαίνεται ότι, για την αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών υποψήφιων αναδόχων θα πρέπει η οικονομική προσφορά να 

συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος και ο υποψήφιος 

ανάδοχος να συμπληρώσει στον πίνακα και την σταθμισμένη τιμή όπως 

αναλυτικά αναφέρεται, με την οποία και θα αξιολογηθεί. Η συνολική τελική 

τιμή, την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα 

ΕΣΗΔΗΣ, θα είναι το άθροισμα των τιμών (P) χωρίς ΦΠΑ, στο Παράρτημα ΙΙ.Γ 

- Πίνακας 1 & 2., την οποία τιμή θα υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα 

ΕΣΗΔΗΣ. 

I.A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α …Η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να υποδείξει στον Ανάδοχο και μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

εξαιρέσιμες, νυχτερινές και αργίες προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η 
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εύρυθμη λειτουργία Υπηρεσιών που έχουν συναλλαγή με κοινό ή όταν 

υφίσταται άλλος λόγος ο οποίος υποδεικνύει τη μεταφορά εκτός των 

εργάσιμων ημερών και ωρών. 

…….. Κατά την έναρξη της εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να καταθέσει τις σχετικές καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας με 

τα άτομα που θα απασχολεί και να τις επικαιροποιεί εφόσον υφίστανται 

αλλαγές. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.Γ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ Α & Β 

17.Επειδή, η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί το κανονιστικό 

πλαίσιο του διαγωνισμού (Ε.Α. ΣτΕ 352/2016) και ως κανονιστική πράξη, 

δεσμεύει με τους όρους της, τόσο τους τρίτους προς τους οποίους 

απευθύνεται, όσο και το ίδιο το νομικό πρόσωπο που προκηρύσσει τον 

σχετικό διαγωνισμό, το οποίο υποχρεούται εφεξής και μέχρι τέλους της 

διαδικασίας του διαγωνισμού να εφαρμόζει τα όσα ορίζονται σε αυτή (βλ. 

ενδεικτικά Πράξεις VI Τμήματος ΕλΣυν 181/2006, 31/2003, 105/2003, 

294/2010, 224, 78/2007, 19/2005 κ.ά.).Άλλωστε η δεσμευτικότητα των όρων 

της διακήρυξής κατοχυρώνεται και στο ενωσιακό δίκαιο ( C 243/89 σκ.37). 

18. Επειδή, κάθε διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού πρέπει, ακόμη και 

αν ελλείπει σχετική ρήτρα, να ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα στους 

διαγωνιζόμενους να τηρούν, κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς τους, τις 

κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων προέχουσα θέση έχουν οι διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας περί της κατώτερης νόμιμης αμοιβής της εργασίας και 

της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον δε η προσφορά 

υπολείπεται του ελαχίστου εργοδοτικού κόστους, απορρίπτεται κατά τα ως 

άνω και επιπροσθέτως επειδή παραβιάζονται οι αρχές προστασίας του 

ανόθευτου ανταγωνισμού, της ισότητας των διαγωνιζομένων (ΔΕΦ Αθ 

236/213, 511/2013 και εκεί αναφερόμενη νομολογία του ΣτΕ, ΔΕΦ Αθ 

427/2011, 512/2011).  

19. Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι μη νομίμως έγινε δεκτή η 

πρόσφορα του παρεμβαίνοντος και επακολούθως μη νομίμως αποφασίσθηκε 

η κατακύρωση της σύμβασης καθόσον παραβιάζεται η εργατική νομοθεσία 
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προσφέροντας εργατικό κόστος κατώτερο του νομίμου ορισθέντος από την 

ΕΓΣΣΕ για χρέωση ανά εργατοώρα για ειδικές περιπτώσεις (μετακομίσεις 

βράδυ ή Σαββατοκύριακα) [Ρ3] τόσο στην οικονομική προσφορά του για την 

ομάδα Α, όσο και για την ομάδα Β. Συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι όρισε ως τιμή 

χρέωσης ανά έργατοώρα, το ποσό των 6,00 €, τιμή η οποία είναι κατώτερη 

ακόμη και από το κατώτατο ποσό του κανονικού ωρομισθίου για εργατοώρα 

εκτός των ειδικών περιπτώσεων {Μετακομίσεις βράδυ ή Σαββατοκύριακα) και 

το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 6,35 ευρώ με αναλογία δωροεπιδομάτων, 

όπως αυτό ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ αλλά και ότι το τελικό κατώτατο κόστος 

του ωρομισθίου με αναλογία δωροεπιδομάτων για νυχτερινή απασχόληση 

Δευτέρα έως και Παρασκευή ανέρχεται στο ποσό των 7,93 €, (β) το τελικό 

κατώτατο κόστος του ωρομισθίου με αναλογία δωροεπιδομάτων νια 

απασχόληση το Σάββατο ανέρχεται στο ποσό των 8,26 € και (γ) το τελικό 

κατώτατο κόστος του ωρομισθίου με αναλογία δωροεπιδομάτων για 

απασχόληση Κυριακή ανέρχεται στο ποσό των 11,10 €. Εξάλλου, ισχυρίζεται 

ότι από τον τρόπο που ζητείται στη διακήρυξη δεν αποκλείεται η βραδινή 

απασχόληση τα Σαββατοκύριακα. 

Η αναθέτουσα αρχή  ισχυρίζεται ότι το κριτήριο αξιολόγησης της διακήρυξης, 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

προσφερόμενης τιμής και η αξιολόγηση γίνεται σταθμισμένα βάσει του 

συνόλου των προσφερόμενων τιμών και όχι μόνο με την τιμή P3. Επιπλέον, οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι αποδέχτηκαν τους όρους της διακήρυξης με την 

κατάθεση των προσφορών τους. ομοίως ισχυρίζεται ότι οι τιμές του 

παρεμβαίνοντος στα πεδία P1-P3 δεν αντίκεινται στην ΕΓΣΣΕ, παρότι βάσει 

των όρων της διακήρυξης η επιτροπή διενέργειας δεν είχε την υποχρέωση να 

υπολογίσει το εργατικό κόστος. Τέλος, ισχυρίζεται ότι ο ανάδοχος δεν έχει 

ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές (Ασφαλιστική 

ενημερότητα), Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το 

προσωπικό του (Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδότη), και γ) Δεν έχουν 

επιβληθεί στην εταιρεία του Πράξεις επιβολής προστίμου από το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της Εργατικής νομοθεσίας (Ένορκη 

βεβαίωση). 
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Ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται ότι όσα προσάπτει ο προσφεύγων στις 

οικονομικές προσφορές του δεν αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς 

του, και ότι για την ομάδα Α προβλέπεται ότι το έργο θα εκτελείται σε 

εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός κι αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τον 

ανάδοχο και το Υπουργείο Οικονομικών. Όπου η επίμαχη τιμή Ρ3 ενδέχεται 

να μην ενεργοποιηθεί και ότι είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, ενώ για την 

Ομάδα Β δεν προβλέπεται καθόλου η ενεργοποίηση. Άλλωστε ισχυρίζεται ότι 

κατά την έναρξη της εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

καταθέσει τις σχετικές καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας με τα άτομα 

που θα απασχολεί και να τις επικαιροποιεί εφόσον υφίστανται αλλαγές. 

Συνεπώς υφίσταται πάντα έλεγχος για τη συμμόρφωση του εκάστοτε 

Ανάδοχου με τις διατάξεις της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής 

νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα αλλά και ότι το κατώτατο ωρομίσθιο 

όπως αυτό προκύπτει από την ΕΓΣΣΕ για τους εργατοτεχνίτες υπολογίζεται 

σε  29,04 * 6 /40 = 4,356 (Άγαμου και χωρίς τριετίες), ότι έχει μακρά πείρα στο 

χώρο, αξιοποιεί όλα τα προγράμματα που υλοποιεί ο … και απασχολεί κατά 

περιόδους, προσωπικό μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων και ότι διαθέτει 

ιδιόκτητο όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την 

εκτέλεση του έργου, ο συνδυασμός δε εμπειρίας, εξειδίκευσης, κατάλληλης 

οργανωτικής δομής και χρήσης όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων 

επιτρέπει σε αυτήν να προσφέρει με ταχύτητα, συνέπεια και οικονομία τις 

υπηρεσίες της, είναι δε σαφέστατο ότι όλοι οι εργαζόμενοι της αμείβονται 

κανονικά βάση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  

 20.Επειδή, αναφορικά με τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος ότι η 

οικονομική προσφορά του ήδη παρεμβαίνοντος για μία έκαστη Ομάδα Α και 

Β, όφειλαν να απορριφθούν ως κατώτερες του ελάχιστου νόμιμου εργατικού 

κόστους λεκτέα είναι τα κάτωθι:  

Καταρχήν, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (2.4.3.3) η οικονομική 

προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του στο Παράρτημα ΙΙ ανά 

Ομάδα. Σε κάθε Ομάδα περιλαμβάνεται το Είδος Ρ3  ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΒΡΑΔΥ Ή 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ) (σελ. 55 και 57 της διακήρυξης). Περαιτέρω, στην τιμή 



Αριθμός απόφασης: Σ  582 /2022 

 

 

19 

 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 

την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στα της παρούσας ( αρ. 2.4.3.3). Έτι περαιτέρω, η αρμόδια Επιτροπή θα 

αξιολογήσει την οικονομική προσφορά του κάθε προσφέροντα σύμφωνα με 

τον κάτωθι τύπο για την ομάδα Α΄: Ρ = Σ.Β.1(Ρ1) + Σ.Β.2(Ρ2) + Σ.Β.3(Ρ3) + 

Σ.Β.4(Ρ4) +Σ.Β.5(Ρ5) + Σ.Β.6(Ρ6) +Σ.Β.7(Ρ7) + Σ.Β.8(Ρ8) + Σ.Β.9(Ρ9) + 

Σ.Β.10(P10)+ Σ.Β.11(P11) + Σ.Β.12(P12) + Σ.Β.13(P13)+ Σ.Β.14(P14) )+ 

Σ.Β.15(P15) + Σ.Β.16(P16) όπου Ρ είναι η Συνολική Τιμή του προσφέροντα 

προ Φ.Π.Α. Τέλος, αφενός κατ’ άρθρο 2.2.3.3, αποκλείεται από τη συμμετοχή 

στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 

φορέας εφόσον μπορεί να αποδειχθεί αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων 

που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, ήτοι της 

εργατικής νομοθεσίας περιλαμβανομένης, αφετέρου στο θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει τη διακήρυξη εντάσσεται το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού 

και εργατικού δικαίου μεταξύ άλλων ( αρ. 1.4 περ.28 της διακήρυξης).  

Επομένως κατά τους σαφείς όρους της διακήρυξης απαιτείται να δηλωθεί στο 

επίμαχο πεδίο Ρ3, κόστος εργατοώρας και όχι το ωρομίσθιο, το δε κόστος 

ανά ώρα εργασίας περιλαμβάνει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος ήτοι 

ωρομίσθιο +νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις (εργοδοτικές ασφαλιστικές 

εισφορές, αναλογία δώρων, επιδομάτων κλπ), άλλωστε αφενός, σαφώς 

απαιτείται κατά τη διακήρυξη να περιλαμβάνονται στην προσφορά οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις ως και κάθε επιβάρυνση, αφετέρου μη υπάρχοντος άλλου 

πεδίου στο υπόδειγμα του οικείου Παραρτήματος οικονομικής προσφοράς 

προς δήλωση τους, προκύπτει ευχερώς ότι η τιμή που θα δηλωθεί στο πεδίο 

Ρ3 θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ανωτέρω και μάλιστα 

μεσοσταθμικά δοθέντος ότι αφορά σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις ενώ 

δηλώνεται μία τιμή (βλ. www.kepea.gr όπου μόνο η προσαύξηση στο 

ωρομίσθιο άνευ νομίμων επιβαρύνσεων και κρατήσεων είναι : για νυχτερινά  

25%, για Σάββατα 30% και Κυριακές και αργίες 75%), όπως βασίμως 

ισχυρίζεται ο προσφεύγων, επί ωρομισθίου 4,356€ (29,04χ6/40). 

http://www.kepea.gr/
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Εν προκειμένω, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που δεσμεύουν το 

σύνολο των μερών (βλ. σκ. 17 της παρούσας): α) ο ισχυρισμός της 

αναθέτουσας αρχής ότι «η αξιολόγηση γίνεται σταθμισμένα βάσει του 

συνόλου των προσφερόμενων τιμών και όχι μόνο με την τιμή P3» 

προβάλλεται καταρχήν βασίμως, καθόσον συγκρίσιμη είναι η συνολική τιμή 

(Ρ) και όχι οι επιμέρους, ούτε το γεγονός ότι μία μεμονωμένη επιμέρους τιμή 

είναι τυχόν χαμηλή άγει αυτομάτως στην απόρριψη της προσφοράς, ωστόσο 

αφενός η συνολική τιμή (Ρ) μίας έκαστης ομάδας αποτελείται από επιμέρους 

τιμές οι οποίες αθροίζονται, της επίμαχης Ρ3, ρητά και με σαφήνεια 

περιλαμβανομένης και απαιτούμενης να αναγραφεί, αφετέρου, δοθέντος ότι 

στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το κόστος εργατοώρας το οποίο 

δεν ταυτίζεται με το ωρομίσθιο αλλά περιλαμβάνει μισθολογικό και μη 

μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ρητά απαιτείται να 

περιλαμβάνονται στην προσφορά οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 

επιβάρυνση σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, προκύπτει ότι, μη υπάρχοντος άλλου πεδίου ώστε να δηλωθούν 

οι οικείες επιβαρύνσεις και κρατήσεις, ουδείς δε ισχυρίζεται ότι 

περιλαμβάνονται σε έτερο πεδίο, καθίστανται αυτοτελώς ελέγξιμες ως προς 

την πλήρωση της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, β) 

απορριπτέος ως αλυσιτελής είναι ο ισχυρισμός της αναθέτουσας αρχής ότι οι 

υποψήφιοι αποδέχθηκαν τους όρους της διακήρυξης και τούτο διότι η 

διακήρυξη με σαφήνεια απαιτεί την τήρηση τους, κατά τα ως άνω, γ) 

αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι το προσφερθέν κόστος στην επίμαχη τιμή Ρ3 

δεν αντίκειται στην ΕΓΣΣΕ, κρίνεται απορριπτέος καταρχήν ως αόριστος. 

Άλλωστε, κατά τα ως άνω μεσοσταθμικά το ωρομίσθιο αυτοτελώς  υπερβαίνει 

το δηλωθέν κόστος από τον παρεμβαίνοντα ως βασίμως ισχυρίζεται ο 

προσφεύγων. Τέλος, απορριπτέος ως αλυσιτελής είναι ο ισχυρισμός ότι δεν 

έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμων στον αναδειχθέντα ανάδοχο και 

ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές καθόσον τα ανωτέρω δεν αφορούν αμιγώς 

στην προσφερόμενη τιμή στην επίμαχη διαδικασία. Συνεπώς, αναφορικά με 

τους ισχυρισμούς της αναθέτουσας αρχής κρίνονται απορριπτέοι και γίνονται 

δεκτοί οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος. 
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Περαιτέρω, αναφορικά με τους ισχυρισμούς του παρεμβαίνοντος, καταρχήν 

ότι η εκτέλεση της Υπηρεσίας για την ομάδα Α στην κατηγορία Ρ3 είναι η 

εξαίρεση και όχι ο κανόνας, κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος καθόσον από 

ουδεμία διάταξη της διακήρυξης δεν προκύπτει ότι δεν όφειλαν οι 

προσφέροντες να αναγράψουν την επίμαχη τιμή, ή εδύναντο να προσφέρουν 

επιλεκτικά, άλλωστε εάν ήθελαν γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί του 

παρεμβαίνοντος τότε θα θίγετο η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της 

συγκρισιμότητας των προσφορών, επίσης προβάλλονται απαραδέκτως 

καθόσον αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα τους επίμαχους όρους της διακήρυξης 

περί του υπολογισμού της τιμής Ρ από το άθροισμα ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των 

επιμέρους τιμών. Τα αυτά ισχύουν για αμφότερες τις ομάδες ως προς τη 

συγκρισιμότητα των οικονομικών προσφορών. Αναφορικά με τον ισχυρισμό 

ότι καλύπτει το κατώτατο ωρομίσθιο βάσει ΕΓΣΣΕ, κρίνεται απορριπτέος ως 

αβάσιμος καθόσον καταρχήν αναφέρεται σε ωρομίσθιο και όχι εργατοώρα και 

επίσης μεσοσταθμικά υπολείπεται. Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του 

παρεμβαίνοντος περί αξιοποίησης των  προγραμμάτων του … (επιδοτούμενο 

προσωπικό), προβάλλεται αορίστως καθόσον δεν αποδεικνύεται. 

Συνεπώς, σε συνέχεια των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη πάσχει ακυρότητας 

ως προς την αποδοχή της προσφοράς του παρεμβαίνοντος και της 

επακόλουθης ανάδειξης του ως αναδόχου, ως βασίμως ισχυρίζεται ο 

προσφεύγων απορριπτόμενων των οικείων ισχυρισμών περί του αντιθέτου 

ισχυρισμών.   

Ωστόσο, τούτο δεν σημαίνει ότι η προσφορά του παρεμβαίνοντος κρίνεται 

απορριπτέα αυτομάτως (ΔΕΕ C-367/19, 10.09.2020 Tax-Fin-Lex d.o.o) 

καθόσον δεν προκύπτει μετά πάσης βεβαιότητας ότι εν τέλει παραβιάζεται η 

εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία λόγω της επικαλούμενης 

ευνοϊκής υπέρ του συνθήκης. Επομένως, θα πρέπει να τύχει εφαρμογής το 

άρ. 88 ν. 4412/2016 στο οποίο ρητά παραπέμπει το αρ. 3.1.2 της διακήρυξης. 

Σημειώνεται δε ότι η Αρχή (ΕΑΔΗΣΥ) δεν μπορεί νομίμως να υποκαταστήσει 

την αναθέτουσα αρχή και να καλέσει τον παρεμβαίνοντα προς παροχή 

διευκρινήσεων ( ΕΑ 54/2018 σκ.8) καθόσον σε περίπτωση αποδοχής της 

προσφυγής ως εν προκειμένω, ακυρώνει την πράξη. 
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21.Επειδή, γίνεται δεκτή η εισήγηση. 

22.Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη και να 

απορριφθεί η παρέμβαση. 

23. Επειδή, ύστερα από τα ανωτέρω πρέπει να επιστραφεί το 

παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων  (άρθρα 363 παρ.5 του ν.4412/2016 

και 5 του ΠΔ 39/2017). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή.  

Απορρίπτει  την παρέμβαση.  

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη κατά το σκεπτικό 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 19 Απριλίου 2022 και εκδόθηκε 

αυθημερόν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

           Η Πρόεδρος                            Η Γραμματέας  

 

    Αικατερίνη Ζερβού                         Ευαγγελία Πέτρου 

 

 

 

 


