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   H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

                                 2Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 13 Μαΐου 2020, με την εξής σύνθεση: 

Κωνσταντίνος Κορομπέλης Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη Εισηγήτρια και 

Νικόλαος Σαββίδης, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 6.4.2020 (ημερομηνία κατάθεσης στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προδικαστική Προσφυγή, 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 414/7.4.2020 της εταιρείας με την επωνυμία « 

…………..», που εδρεύει στον  ……….., επί της οδού ….., αρ. …, όπως 

νομίμως εκπροσωπείται.  

Κατά του ……………… ( …………...) και δη κατά της με αριθμ. 

πρωτ. 21638/26.3.2020 Απόφασης της ως άνω αναθέτουσας αρχής, με θέμα: 

«Αποδοχή οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του  ………….. και της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης  ………. & ………., καθώς και των χώρων αρχείου 

της Υπηρεσίας στις οδούς …….. αρ. …., και ……… …, από 1/3/2020 έως 

31/12/2020 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος», όπως τούτη 

εκδόθηκε στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού 

που προκηρύχθηκε με την με ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ  …………….. και με αριθμ. 

πρωτ.  ……….. Διακήρυξη, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ύψους 

110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης τη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Της παρεμβαίνουσας συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία 

«……………..» και το διακριτικό τίτλο « ………….», που εδρεύει στο  

…………, επί της οδού  ……….., αρ. ….., νομίμως εκπροσωπούμενης, η 
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οποία άσκησε την από 8.4.2020 (ημεροχρονολογία ανάρτησης στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ) Παρέμβαση της. 

Με τη προδικαστική της προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται όπως 

ακυρωθεί η ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση καθ΄ό μέρος κάνει αποδεκτή  

την οικονομική προσφορά της έτερης ως άνω συμμετέχουσας και ήδη 

παρεμβαίνουσας εταιρείας και την αναδεικνύει προσωρινή ανάδοχο της υπό 

ανάθεση σύμβασης. Ετέρωθεν, η παρεμβαίνουσα αιτείται όπως απορριφθεί η 

υπό κρίση προδικαστική προσφυγή. 

       Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια. 

                  Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα, 

                          σκέφτηκε κατά το Νόμο 

      1. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο 

παράβολο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 363 παρ. 1 και 2 του Ν. 

4412/2016 και 5 παρ. 1 και 2  του Π.Δ. 39/2017, ποσού 600,00€ (ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό  ………….), που αποτελεί και το κατώτερο κατά νόμο 

ποσό παραβόλου, δοθέντος ότι η προϋπολογισθείσα αξία της υπόψη 

σύμβασης άνευ ΦΠΑ ανέρχεται σε 88.709,66€.  

2. Επειδή, με την με αριθ. πρωτ. 21638/26.3.2020 Απόφαση του  

…………., κατ΄ αποδοχήν του με αρ. 2 από 19.3.2020 πρακτικού της  

Επιτροπής Προμηθειών για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την  

παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του  

………….. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης  ……. &  …………, καθώς και 

των χώρων αρχείου της Υπηρεσίας στις οδούς …….. αρ.  …., και  ………, 

από 1.3.2020 έως 31.12.2020 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον 

έτος, αποφασίσθηκε η αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας  

…………….. και η ανάδειξη αυτής ως προσωρινού αναδόχου έναντι 

συνολικού τιμήματος 108.028.80€ (Καθαρή αξία: 87.120,00€ (+) Φ.Π.Α. 

(24%): 20.908,80€). Αναλυτικότερα δε, για το έτος 2020 (1/3/20 έως 31/12/20) 

ποσό 49.104,00€ (Καθαρή αξία: 39.600,00€ (+) Φ.Π.Α. (24%): 9.504,00€ (=) 

ΣΥΝΟΛΟ: 49.104,00€) και για το έτος 2021 (1/1/21 έως 31/12/21) ποσό 
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58.924,80€ (Καθαρή αξία: 47.520,00€ (+) Φ.Π.Α. (24%): 11.404,80€ (=) 

ΣΥΝΟΛΟ: 58.924,80€). 

3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του 

(υπηρεσία), της ανωτέρω προϋπολογισθείσας δαπάνης του (άρθρο 345 παρ. 

1 του Ν.4412/2016) που είναι πάνω από 60.000,00€, της νομικής φύσης της 

αναθέτουσας αρχής καθώς και του χρόνου δημοσίευσης της Προκήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ (άρθρα 61, 120, 290, 376 και 379 του Ν. 4412/2016), εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής των οικείων διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και 

συνεπώς στη δικαιοδοσία της ΑΕΠΠ, ενώ έχει γίνει χρήση από τη 

προσφεύγουσα του τυποποιημένου εντύπου για την ασκηθείσα προσφυγή 

(άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017). 

Περαιτέρω, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 (α) του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4 παρ. 1 (α) 

του Π.Δ. 39/2017, έχει κατατεθεί παραδεκτώς και εμπροθέσμως, δεδομένου 

ότι η προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω 

του συστήματος «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού 

στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με συστημικό α/α  ……..) στις 26.3.2020, οπότε και έλαβαν 

γνώση αυτής, και η υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε στις 

6.4.2020, ήτοι εντός της νόμιμης κατά τις ως άνω διατάξεις προθεσμίας, 

δοθέντος ότι η καταληκτική ημερομηνία (5.4.2020) συνέπιπτε με ημέρα κατά 

νόμο εξαιρετέα (Κυριακή) και συνεπώς η προθεσμία παρατείνεται για την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τα δε περί αντιθέτου ισχυριζόμενα από τη 

παρεμβαίνουσα αναφορικά με απαράδεκτη άσκηση της προσφυγής λόγω 

εκπροθέσμου είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. 

4. Επειδή, εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς ασκεί τη 

Παρέμβαση της, η συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «……………….», 

επιδιώκοντας την απόρριψη της υπό κρίση Προσφυγής και τη διατήρηση 

ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης καθ΄ό μέρος την αναδεικνύει προσωρινή 

ανάδοχο της επίμαχης σύμβασης. Η εν λόγω παρέμβαση ασκείται με 

πρόδηλο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος 

οικονομικού φορέα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του Π.Δ. 
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39/2017 και του άρθρου 362 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, δοθέντος ότι η 

παρεμβαίνουσα έχει υποβάλει προσφορά ομοίως με την προσφεύγουσα, η 

οποία και κρίθηκε αποδεκτή και συνακολούθως αναδείχθηκε, δυνάμει της 

προσβαλλομένης απόφασης, προσωρινή ανάδοχος της προς ανάθεση 

σύμβασης, με τη προσφυγή της δε η προσφεύγουσα επιδιώκει την απόρριψη 

της προσφοράς της παρεμβαίνουσας. Περαιτέρω, η προσφυγή κοινοποιήθηκε 

στους συμμετέχοντες από την αναθέτουσα αρχή, στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, την 7.4.2020, η δε παρεμβαίνουσα άσκησε τη 

Παρέμβαση της, την 8.4.2020, ήτοι εμπροθέσμως και στη νόμιμη 

αποκλειστική δεκαήμερη προθεσμία από την κοινοποίηση της προσφυγής. 

Επέκεινα, η αναθέτουσα αρχή την 15.4.2020 αποστέλλει τις απόψεις της, 

αναρτώντας το με αρ. πρωτ.  ……../15.4.2020 σχετικό έγγραφό της στον 

ηλεκτρονικό τόπο του προκείμενου διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, παραθέτοντας 

ούτως τη κατά τις διατάξεις του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016 

συμπληρωματική της αιτιολογία, αιτούμενη συναφώς την απόρριψη της υπό 

εξέταση προσφυγής. Επέκεινα, η προσφεύγουσα νομίμως και παραδεκτώς 

αναρτά το Υπόμνημα της στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ, επί της ως άνω συμπληρωματικής αιτιολογίας της αναθέτουσας 

αρχής, την 7.5.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4605/2019, ως αυτές 

τροποποίησαν τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.  

5. Επειδή, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της προσβαλλομένης 

απόφασης υποστηρίζοντας ότι εσφαλμένως έγινε δεκτή η οικονομική  

προσφορά της έτερης εταιρείας και αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος η 

συνδιαγωνιζόμενη « …………………»,  καθόσον, κατά τους ισχυρισμούς της, 

τούτη είναι πλημμελής, ζημιογόνος για το δημόσιο συμφέρον και απορριπτέα, 

διότι υπολείπεται του ελάχιστου κόστους μισθοδοσίας και ασφάλισης των 

εργαζομένων που θα απασχοληθούν με την παροχή των επίμαχων 

υπηρεσιών, όπως το κόστος αυτό υπολογίζεται, βάσει των όρων της οικείας 

διακήρυξης, των κείμενων διατάξεων εργατικής νομοθεσίας και των συναφών 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Υποστηρίζει, ειδικότερα, η προσφεύγουσα 

ότι από την οικονομική προσφορά της ανακηρυχθείσας προσωρινής 
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αναδόχου συνάγεται ότι δεν έχει υπολογίσει το εργατικό κόστος για τα κτίρια 

των οδών ………. και ………. της αναθέτουσας αρχής και για το λόγο αυτό 

δεν αναφέρει στο σχετικό προς συμπλήρωση πεδίο (2) άτομα και ώρες ούτε 

κάνει ανάλυση του εργατικού κόστους όπως έχει αντιστοίχως πράξει για τον 

χώρο της οδού  ……….. Ισχυρίζεται συνεπείια τούτων η προσφεύγουσα ότι 

εφόσον στην οικονομική προσφορά της ως άνω εταιρείας δεν έχει 

υπολογισθεί το εργατικό κόστος για τα κτίρια των οδών  ……. και  ……, 

υπάρχει απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης και 

η προσφορά, εξ αυτού του λόγου καθίσταται απαράδεκτη. Με τον δεύτερο 

λόγο προσφυγής της υποστηρίζει η προσφεύγουσα ότι ο υπολογισμός του 

εργατικού κόστους για την 2ωρη απασχόληση των εργαζομένων που έχει 

κάνει η ανακηρυχθείσα προσωρινή ανάδοχος είναι εσφαλμένος και κατώτερος 

του νομίμου εργατικού κόστους που πρέπει να καταβληθεί. Από τους 

υπολογισμούς που παραθέτει δε η προσφεύγουσα συναφώς, καταλήγει στην 

διαπίστωση και σχετική αιτίαση ότι, το συνολικό μηνιαίο εργοδοτικό κόστος 

διαμορφώνεται για τον 2ωρο εργαζόμενο στα 2.405,40€ και όχι 2.392,16€ 

που εσφαλμένως η ως άνω εταιρεία έχει υπολογίσει και συνεπώς η συνολική 

δαπάνη, ως προκύπτει από την οικονομική προσφορά της έτερης 

συνδιαγωνιζόμενης, του εργατικού κόστους για τους 2ωρους εργαζομένους, 

υπολείπεται κατά 2.330,24€. Με τον τρίτο λόγο προσφυγής της υποστηρίζει η 

προσφεύγουσα ότι ο υπολογισμός του εργατικού κόστους για τον 8ωρο 

εργαζόμενο στον οποίο έχει προβεί η ανακηρυχθείσα προσωρινή ανάδοχος 

είναι εσφαλμένος και μάλιστα  κατώτερος του νομίμου που πρόκειται να 

καταβληθεί για την 2ωρη απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα, η μηνιαία δαπάνη 

υπολείπεται κατά 19,29€ (2,96 + 16,33) και η εργοδοτική ασφαλιστική 

εισφορά κατά 5,20€ (19,29 € * 26,96%) μηνιαίως, σύμφωνα με τους 

αριθμητικούς υπολογισμούς που παραθέτει η προσφεύγουσα στη προσφυγή 

της και συνεπώς προκύπτει ότι η οικονομική προσφορά της ως άνω εταιρείας 

υπολείπεται της νόμιμης εργατικής και ασφαλιστικής δαπάνης, γεγονός που 

καθιστά αυτή ζημιογόνο και κατ' επέκτασην απορριπτέα. Παραπονείται 

περαιτέρω η προσφεύγουσα ότι η οικονομική προσφορά της ανωτέρω 
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συμμετέχουσας, ως αποτυπώνεται σε αυτή, ανέρχεται σε 33.600,00€ για το 

2020 και 40.320,00€ για το 2021 για χώρο της οδού  ………., ενώ μόνο το 

εργατικό κόστος είναι 36.032,20€ και 43.238,64€ αντίστοιχα, που προκύπτουν 

από το μηνιαίο 3.603,22 € [πεδίο 5 (2.857,42€) + πεδίο 6 (745,80€) σελ. 5 της 

οικονομικής προσφοράς] X 10μήνες για το 2020 =36.032,20€ και 3.603,22€ X 

12 μήνες για το 2021 = 43.238,64€. Επειδή εξάλλου, από τις ορισθείσες 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης συνάγεται ότι απαιτείται για τα στοιχεία 

που αφορούν τις νόμιμες αποδοχές και τις ασφαλιστικές εισφορές να 

περιληφθεί στην προσφορά αναλυτική κατάσταση ανά απασχολούμενο 

σύμφωνα με τις ώρες απασχόλησής του, ισχυρίζεται η προσφεύγουσα ότι, η 

προσφορά της ανακηρυχθείσης προσωρινής αναδόχου πρέπει και για αυτόν 

τον λόγο να απορριφθεί διότι αφίσταται της ανωτέρω απαίτησης της 

διακήρυξης (περ. δ και ε του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 όπως παρατίθεται 

στο άρθρο 10 της διακήρυξης). 

6. Επειδή, στην με αρ. πρωτ.  ………. Διακήρυξη του  ………….  

για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με αντικείμενο την 

παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

…………. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης …… &  ……….., καθώς και των 

χώρων αρχείου της Υπηρεσίας στις οδούς  ………. αρ. …., και  ………, από 

1/3/2020 έως 31/12/2020 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, ορίζονται τα εξής: «ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου για το 2020 ανέρχεται στο ποσό των πενήντα 

χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

(24%). Αναλυτικά: Καθαρή αξία: (40.322,56€ (+) Φ.Π.Α. (24%): 9.677,44€ (=) 

ΣΥΝΟΛΟ: 50.000,00€) Ειδικότερα: ■ Για την καθαριότητα της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του  ……….. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης  ……… &  ……… 

(………., ………..): 42.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. (24%). Αναλυτικά: Καθαρή αξία: (33.870,96€ (+) Φ.Π.Α. (24%): 

8.129,04€ (=) ΣΥΝΟΛΟ: 42.000,00€) ■ Για την καθαριότητα των χώρων 

αρχείου της Υπηρεσίας στην οδό  ………..,  ………: 4.000,00€ 
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συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%). Αναλυτικά: Καθαρή 

αξία: (3.225,80€ (+) Φ.Π.Α. (24%): 774,20€ (=) ΣΥΝΟΛΟ: 4.000,00€) ■ Για 

την καθαριότητα των χώρων αρχείου της Υπηρεσίας στην οδό  ………..,  

……….: 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%). 

Αναλυτικά: Καθαρή αξία: (3.225,80€ (+) Φ.Π.Α. (24%): 774,20€ (=) ΣΥΝΟΛΟ: 

4.000,00€). Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται για τη ανάδειξη αναδόχου για 

το αντικείμενο του άρθρου 1 της παρούσας, για το χρονικό διάστημα από 

1/3/2020 έως 31/12/2020, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος 

(1/1/2021 - 31/12/2021) με το ίδιο τίμημα ανά μήνα [...] ΑΡΘΡΟ 10. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά», σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα υπόδειγμα. Η 

οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική 

προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, 

η οποία περιλαμβάνει: α) Την τιμή σε ΕΥΡΩ των προσφερόμενων υπηρεσιών, 

χωρίς Φ.Π.Α. (καθαρή αξία). β) Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο 

υπάγονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και το ποσό Φ.Π.Α. σε ευρώ. 

γ) Τη συνολική τιμή σε ΕΥΡΩ των προσφερόμενων υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως αναλυτικά. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει 

το ολογράφως. Επιπλέον, η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα 
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προβλεπόμενα δικαιολογητικά από το Ν. 3863/2010, όπως έχει τροποποιηθεί 

με το Ν. 3996/2011 και το Ν. 4144/2013, και ισχύει, ήτοι: α) Τον αριθμό των 

εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο (συμπεριλαμβανομένου του 

επόπτη έργου). β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας των εργαζομένων. γ) Τη 

συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) 

Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως 

νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων για την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας στον  …………. (αναλυτική κατάσταση ανά απασχολούμενο 

σύμφωνα με τις ώρες απασχόλησής του στο αντικείμενο της παρούσας 

σύμβασης). ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά (αναλυτική κατάσταση ανά απασχολούμενο 

σύμφωνα με τις ώρες απασχόλησής του στο αντικείμενο της παρούσας 

σύμβασης). στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. Τα ανωτέρω 

στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της 

προσφοράς τους. Πρέπει, επίσης, να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του 

εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά 

αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόμενοι». Περαιτέρω, στο Μέρος Β με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της 

υπόψη διακήρυξης ορίζεται: «ΑΡΘΡΟ 1. ΕΡΓΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ Το έργο αφορά 

στον καθαρισμό των χώρων που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του  

………... και η Περιφερειακή Διεύθυνση  …….. & ……….., καθώς και των 

χώρων αρχείου της Υπηρεσίας στις οδούς ………. και ……….. Η εν λόγω 

παροχή υπηρεσιών διαρκεί από 1/3/2020 έως και την 31/12/2020, με 

δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος (1/1/2021 - 31/12/2021), με το 

ίδιο τίμημα ανά μήνα. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο 

καθαρισμός αφορά: 1. Το κτίριο της οδού ……. αρ. …. που αποτελείται από 

ισόγειο, ημιώροφο, έξι (6) ορόφους, τρία (3) υπόγεια, αποθήκη υλικών και 

χώρους αρχείων. [...] 2. Στο κτίριο της οδού  ………., χώρος 700 τ.μ., στο 2ο 

υπόγειο. 3. Στο κτίριο της οδού  ……….., χώρος 488 τ.μ., στον 1ο όροφο, 
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στον ημιώροφο και στο υπόγειο. ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για τον καθαρισμό 

του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας και της  …….. &  ………, ένα άτομο για 

το ισόγειο και ένα άτομο αντίστοιχα για κάθε όροφο (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 

6ο), ένα άτομο που θα χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ανάλογα με τις ανάγκες 

του κάθε ορόφου, δηλαδή συνολικά 8 άτομα για όλους του ορόφους, καθώς 

και ένα άτομο από τις 7:00 έως τις 15:00 που θα εξυπηρετεί τακτικές και 

έκτακτες ανάγκες. Οι λοιποί χώροι μπορεί να καθαρίζονται από άτομα που θα 

ορίσει ο ανάδοχος εκ των προαναφερόμενων 8 ατόμων ή άλλων επιπλέον 

των αναφερομένων ατόμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα τεχνική 

περιγραφή. Ο ανάδοχος δύναται να αυξήσει τον αριθμό των εργαζόμενων 

που θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να καλυφθούν απρόσκοπτα οι 

ζητούμενες υπηρεσίες και οι ανάγκες του  …………….. Ο καθημερινός 

καθαρισμός στους χώρους του κτιρίου επί της οδού  ……… …, 

πραγματοποιείται μετά την λήξη του ωραρίου των εργαζομένων καθημερινά, 

ήτοι 16:30, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με ελάχιστη απασχόληση δύο 

ωρών (έως 18:30), με εξαίρεση τις αίθουσες εκπαίδευσης, οι οποίες θα 

καθαρίζονται σύμφωνα με τα κάτωθι προβλεπόμενα. Οι περιοδικοί 

καθαρισμοί θα παρέχονται ως κάτωθι (σημεία ΙΙ και ΙΙΙ). [...] ΑΡΘΡΟ 4. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ [...] 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 

όλους τους Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και 

τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, 

αποζημιώσεις, φόρους, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και 

ασφαλισμένου) κ.λ.π. και ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την 

τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. [...] Ακολουθούν 

συνημμένα τα παρακάτω υποδείγματα: 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με ανάλυση βάσει 

προϋπολογισμού) ...» 

7. Επειδή, όπως έχει κριθεί κατά πάγια νομολογία, προσφορά η 

οποία παραβιάζει την εργατική νομοθεσία, πρέπει να αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό ως μη νόμιμη. Επίσης έχει κριθεί ότι, οικονομική προσφορά που 
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δεν περιλαμβάνει τις νόμιμες εργατικές δαπάνες και τις νόμιμες ασφαλιστικές 

κρατήσεις, παραβιάζουσα ρητούς όρους της διακήρυξης και της νομοθεσίας, 

ενώ αν αφαιρεθούν οι εργατικές δαπάνες και οι ασφαλιστικές κρατήσεις αυτές 

από την προσφερόμενη τιμή το ποσό της προσφοράς υπολείπεται του 

κατώτερου νόμιμου εργατικού κόστους, θα πρέπει να απορριφθεί ως μη 

σύμφωνη και με τις διατάξεις της διακήρυξης, που επιβάλλουν την τήρηση 

των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και την καταβολή των νόμιμων 

αποδοχών στους εργαζομένους από τον ανάδοχο (βλ. ΕΑ ΣτΕ 840/2008). 

Επιπροσθέτως, η αρχή της διαφάνειας, προϋποθέτει ότι όλοι οι όροι και 

τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με 

σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού ή 

στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, κατά τρόπο 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 έλεγχος του εάν οι 

προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την 

εν λόγω σύμβαση (ΔΕΕ C-496/1999, CAS Succhi di Frutta SpA, σκέψη 111 

κλπ). Εξάλλου, με βάση την αρχή της τυπικότητας των δημόσιων 

διαγωνισμών, μόνο όταν έχει τεθεί όρος στη Διακήρυξη επί ποινή 

αποκλεισμού - είτε ουσιαστικός, είτε τυπικός - κάθε διαγωνιζόμενος έχει 

δικαίωμα να επικαλεσθεί παράβασή του και να επιδιώξει τον αποκλεισμό των 

άλλων διαγωνιζόμενων, προς διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας, του 

ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων (ΣτΕ 194/2011). 

8. Επειδή, από τους προδιαληφθέντες στην 6η σκέψη της 

παρούσας όρους της διακήρυξης προκύπτει εναργώς ότι, καταρχάς, η προς 

ανάθεση σύμβαση αφορά στον καθαρισμό τριών χώρων της αναθέτουσας 

αρχής, ήτοι του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας, επί της οδού  ……….. 

αρ…., των χώρων αρχείου της Υπηρεσίας στο κτίριο της οδού  ……….. και 

των χώρων αρχείου της Υπηρεσίας στο κτίριο της οδού  ………., η δε καθαρή 

(άνευ ΦΠΑ) προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες είναι 
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αντιστοίχως [με τους ανωτέρω χώρους για την παροχή των προς ανάθεση 

υπηρεσιών] 33.870,96€, 3.225,80€ και ομοίως 3.225,80€ για το έτος 2020. 

Προσέτι και σύμφωνα με τους κανονιστικού περιεχομένου επί ποινή 

αποκλεισμού όρους της οικείας διακήρυξης, η οικονομική προσφορά, 

συντάσσεται από τους συμμετέχοντες, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και παράλληλα υποβάλλοντας τον πίνακα 

της οικονομικής προσφοράς τους, συμμορφούμενοι με το αντίστοιχο με το 

συνημμένο στην προκείμενη διακήρυξη υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, 

το οποίο εμπεριέχει τον σχετικό πίνακα της οικονομικής προσφοράς με 

ανάλυση βάσει του ορισθέντος στην υπόψη διακήρυξη προϋπολογισμού. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο και τους όρους της 

διακήρυξης, υποχρεούνται οι συμμετέχοντες φορείς να αποτυπώνουν στην 

οικονομική προσφορά τους και μάλιστα σε χωριστό κεφάλαιο αυτής τον 

αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, τις ημέρες και τις 

ώρες εργασίας των εργαζομένων, τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην 

οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, το ύψος του προϋπολογισμένου 

ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον  …………. 

(αναλυτική κατάσταση ανά απασχολούμενο σύμφωνα με τις ώρες 

απασχόλησής του στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης), το ύψος των 

ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά (αναλυτική 

κατάσταση ανά απασχολούμενο σύμφωνα με τις ώρες απασχόλησής του στο 

αντικείμενο της παρούσας σύμβασης καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα 

καθαρισμού που αναλογούν ανά άτομο. Για την εκτέλεση του έργου 

απαιτούνται συνολικά 8 άτομα καθώς και ένα άτομο από τις 7:00 έως τις 

15:00 που θα εξυπηρετεί τακτικές και έκτακτες ανάγκες, ενώ δίδεται η 

δυνατότητα στον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των εργαζόμενων που θα 

χρησιμοποιήσει. Πρέπει, επίσης, να υπολογίζεται από τους συμμετέχοντες το 

εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των 

αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου 

και τρίτων κρατήσεων. Από την επισκόπηση δε της προσφοράς της 
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συμμετέχουσας και ήδη παρεμβαίνουσας εταιρείας, στον ηλεκτρονικό τόπο 

του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (με αρ.  ………), κατά της οποίας και οι 

σχετικές αιτιάσεις της προσφεύγουσας, εμφαίνεται ότι εκτός του ηλεκτρονικού 

αρχείου «οικονομική προσφορά συστήματος» έχει καταθέσει το ηλεκτρονικό 

αρχείο «οικονομική προσφορά», στο οποίο εμπεριέχεται η αναλυτική 

οικονομική της προσφορά σύμφωνα με τις επιταγές της διακήρυξης και κατά 

τους τεθέντες σχετικούς όρους αυτής. Εμφαίνεται ειδικότερα, στην οικονομική 

της προσφορά πίνακας, με ανάλυση βάσει προϋπολογισμού, όπου, για το 

έτος 2020 και για την καθαριότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας ( …….) επί 

εκτιμώμενου προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ (της αναθέτουσας αρχής) 

33.870,96€ η ανωτέρω συμμετέχουσα προσφέρει 33.600,00€, για τους 

χώρους των αρχείων ( ……..) επί εκτιμώμενου προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ 

(της αναθέτουσας αρχής) 3.225,80€ προσφέρει 3.000,00€ και για τους 

χώρους των αρχείων ( ……….) επί εκτιμώμενου προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ 

(της αναθέτουσας αρχής) 3.225,80€ προσφέρει 3.000,00€, συνολικά 

39.600,00€ και έκπτωση 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης.  

Αντιστοίχως, παραθέτει η ανωτέρω συμμετέχουσα εταιρεία στην οικονομική 

της προσφορά, πίνακα με ανάλυση βάσει προϋπολογισμού για το έτος 2021, 

με συνολική προσφορά (και για τους τρεις χώρους της αναθέτουσας αρχής) 

ύψους 47.520,0€ επί του εκτιμώμενου προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ (της 

αναθέτουσας αρχής) 48.387,10€. Εν συνεχεία και σε χωριστό κεφάλαιο της 

προσφοράς της, ως απαιτείται από το κανονιστικό πλαίσιο της διακήρυξης, 

παραθέτει η ανωτέρω συμμετέχουσα πίνακα ανάλυσης της οικονομικής της 

προσφοράς και συμπληρώνει σε αυτό τα αντίστοιχα πεδία, ήτοι: αριθμό 

εργαζομένων που θα απασχοληθούν, ημέρες και ώρες εργασίας των, 

συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται, τετραγωνικά μέτρα 

καθαρισμού ανά άτομο, τη μηνιαία δαπάνη και ειδικότερα το ύψος του 

προϋπολογισμένου ποσού που αφορά στις αποδοχές των εργαζομένων, το 

ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, το 

διοικητικό κόστος, το κόστος αναλωσίμων υλικών, το εργολαβικό κέρδος, το 

ποσό που αντιστοιχεί στις νόμιμες κρατήσεις. Ενόψει τούτων, η οικονομική 
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προσφορά της συμμετέχουσας και ήδη παρεμβαίνουσας συμμορφώνεται, ως 

προελέχθη, με τις επιταγές του κανονιστικού πλαισίου της διακήρυξης, ο 

ειδικότερος δε ισχυρισμός και πρώτος λόγος προσφυγής της προσφεύγουσας 

ότι δηλαδή δεν υπολογίζει η ανωτέρω συμμετέχουσα το εργατικό κόστος για 

τα κτίρια των οδών ……… και ………. πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, 

ερειδόμενος σε εσφαλμένη νομική αφετηρία, δοθέντος ότι στην οικονομική της 

προσφορά  η έτερη συνδιαγωνιζόμενη εταιρεία κατηγοριοποιεί και δηλώνει το 

ποσό της προσφοράς αντιστοίχως και για τους τρεις διαφορετικούς χώρους 

των προς παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών κτιρίων της αναθέτουσας 

αρχής και σημειωτέον, εντός των ποσών της εκτιμώμενης 

προϋπολογισθείσας δαπάνης προς τούτο. Εξάλλου, βάσει της επισκόπησης 

της οικονομικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας,  απορριπτέος είναι και ο 

ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι δηλαδή η προσφορά της έτερης 

συνδιαγωνιζόμενης πάσχει διότι είναι σε αντίθεση με τους όρους της 

διακήρυξης, κατά τους οποίους πρέπει να περιληφθεί στην προσφορά από 

τους συμμετέχοντες αναλυτική κατάσταση ανά απασχολούμενο σύμφωνα με 

τις ώρες απασχόλησής του, αφού αντιθέτως η τελευταία έχει πράξει αναλόγως 

και προσηκόντως και πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνει στην οικονομική 

προσφορά της πίνακα αναλυτικής κατάσταση των αποδοχών, εισφορών, 

κρατήσεων και λοιπών στοιχείων αφενός για την κατηγορία των 

απασχολούμενων με δίωρη εργασία αφετέρου για την κατηγορία του 

απασχολούμενου με οκτάωρη εργασία, έχοντας παράλληλα δηλώσει την 

απασχόληση για την προς ανάθεση σύμβαση συνολικά εννέα ατόμων.  

9. Επειδή, σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης, αβασίμως 

ισχυρίζεται περαιτέρω η προσφεύγουσα και βάσει των υπολογισμών που 

παραθέτει με τους λοιπούς λόγους προσφυγής της ότι το εργατικό κόστος για 

το 2020 ανέρχεται σε 36.032,20€ για το 2020 και σε 43.238,64€ για το 2021, 

χωρίς ΦΠΑ και συνεπεία τούτου η προσφορά της αναδειχθείσας προσωρινής 

αναδόχου είναι απορριπτέα, καθότι έχει δηλώσει (/προσφέρει) 33.600,00€ για 

το έτος 2020 και 40.320,00€ για το έτος 2021 και τούτο διότι, ακόμη και υπό 

την εκδοχή ότι οι υπολογισμοί της προσφεύγουσας είναι ορθοί, προσκρούουν 



 

 

Αριθμός απόφασης: 621 / 2020 

 

14 
 

στην εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη που ορίζεται στη προκείμενη 

διακήρυξη, στην οποία, καταρχήν, έχει καταλήξει η αναθέτουσα αρχή, βάσει 

υπολογισμών και εκτιμήσεων που επιβάλλουν οι αναγκαστικού δικαίου 

διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με τις νόμιμες 

αποδοχές, κρατήσεις κ.ο.κ. των εργαζομένων, εν προκειμένω δε 

προβάλλονται από την προσφεύγουσα απαράδεκτως και δη ανεπικαίρως. 

Επέκεινα, ως γίνεται δεκτό κατά γενική αρχή του δικαίου του δημοσίων 

συμβάσεων και έχει κριθεί συναφώς από τη νομολογία, στις δημόσιες 

συμβάσεις ισχύει ο κανόνας της, κατά στάδια, προβολής των λόγων, ήτοι 

λόγοι που αφορούν σε προγενέστερο στάδιο δεν μπορούν να προβληθούν σε 

μεταγενέστερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά θα πρέπει να 

προβάλλονται επικαίρως και κατά το στάδιο στο οποίο αφορούν (ΕΑ ΣτΕ 

207/2002, 295/2003, 602/2003, 884/2003, 69/2005, 1032/2005, 245/2011 

κ.ά.). Η αρχή αυτή, της επίκαιρης και αυτοτελούς προσβολής των βλαπτικών 

πράξεων όλων των οργάνων του διαγωνισμού εντάσσεται στους αρνητικούς 

όρους του εννόμου συμφέροντος, αποκλείοντας τον παρεμπίπτοντα έλεγχο 

της νομιμότητας των λόγων αυτών επί τη ευκαιρία της προσβολής των 

μεταγενέστερων πράξεων ή παραλείψεων της διαγωνιστικής διαδικασίας με 

την προδικαστική προσφυγή (ΕΑ ΣτΕ 305/2011, 65/2012). Ειδικότερα επί 

διακηρύξεων γίνεται δεκτό ότι εφόσον έχουν υποβληθεί οι προσφορές, 

προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσβολή όρων της διακήρυξης θα πρέπει 

να έχει προηγηθεί η κατάθεση επιφύλαξης (ΕΑ ΣτΕ 957/2003, 386/2005, 

1122/2008). Στην υπό εξέταση περίπτωση, εντούτοις, η προσφεύγουσα 

εταιρεία συμμετείχε ανεπιφυλάκτως στη διαγωνιστική διαδικασία και ως εκ 

τούτου απαραδέκτως στρέφεται εν προκειμένω κατά της νομιμότητας αυτής, 

υποστηρίζοντας συγκεκριμένα με τους λόγους προσφυγής της ότι το νόμιμο 

εργατικό κόστος υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης, 

δοθέντος μάλιστα ότι και η ίδια στην οικονομική προσφορά της δηλώνει ποσό 

που υπερβαίνει τον ανώτατο εκτιμώμενο προϋπολογισμό της προκείμενης 

σύμβασης ειδικά για το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας της αναθέτουσας 

αρχής, για τους άλλους δύο χώρους δε η προσφορά της υπολείπεται 
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σημαντικώς του εκτιμώμενου ορισθέντος προϋπολογισμού και συνεπεία 

τούτων, πάσχει εκ της μη συμμόρφωσης της με τους επί ποινή αποκλεισμού 

σχετικούς όρους της διακήρυξης. Και τούτο διότι προβάλλει ανεπικαίρως και 

συνεπώς άνευ εννόμου συμφέροντος στο παρόν στάδιο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, όπου έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προσφορών των 

διαγωνιζομένων, λόγους που κατ’ ουσίαν στρέφονται κατά της διακήρυξης και 

εντέλει της εν γένει νομιμότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την 

ευκαιρία της προσβολής μεταγενέστερης βλαπτικής για τα συμφέροντά της 

πράξης της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της ανάδειξης έτερης 

συνδιαγωνιζόμενης ως προσωρινής αναδόχου της επίμαχης σύμβασης. 

Άλλωστε, προκειμένου να είναι παραδεκτή η άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής κατά το Ν. 4412/2016, πρέπει στο πρόσωπο του προσφεύγοντος 

να συντρέχει έννομο συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του 

Νόμου αυτού και να έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή 

πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, βάσει της έννομης 

σχέσης που τον συνδέει με την αναθέτουσα αρχή. Προϋποθέσεις δε, για την 

ύπαρξη και αναγνώριση εννόμου συμφέροντος στον διαγωνιζόμενο που ασκεί 

την προσφυγή είναι να υφίσταται στο πρόσωπό του προσωπικό, άμεσο και 

ενεστώς έννομο συμφέρον (πρβλ. ενδεικτικά ΣτΕ 470/2018, ΣτΕ Ολ. 95/2017, 

ΣτΕ 1898/2016), προϋποθέσεις που στην υπό κρίση περίπτωση και όσον 

αφορά το λόγο αυτόν της προσφυγής δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της 

προσφεύγουσας, αφού ουδεμία αναφορά αυτής υφίσταται στη ζημία που 

υπέστη εκ του ορισμού της προϋπολογισθείσας δαπάνης της σύμβασης επί 

τη βάσει (συν)υπολογισμού των νομίμων αποδοχών του συνολικού αριθμού 

των απαιτούμενων εργαζομένων, τουναντίον συμμετείχε κανονικά σε αυτήν τη 

διαγωνιστική διαδικασία και ουδεμία αντίρρηση προέβαλε κατά τη συμμετοχή 

της, συνδέοντας εσφαλμένως τη προσβαλλόμενη πράξη με βλαπτικές προς 

αυτήν συνέπειες. Συνεπώς, ουδεμία βλάβη της προσφεύγουσας θεμελιώνεται, 

και αληθής ακόμα υποτεθείς ο υπόψη ισχυρισμός της περί μη ορθού 

υπολογισμού της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης στην οικεία 
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διακήρυξη, διότι τούτο συνεπάγεται και εκ του λόγου αυτού πάσχουσας 

ακυρότητας και της ίδιας της διακήρυξης, όπερ στο παρόν στάδιο, 

απαραδέκτως προβάλλεται, ως προελέχθη, κατ΄ ακολουθίαν τούτων ο 

ανωτέρω ισχυρισμός τυγχάνει απορριπτέος. Επιπλέον, ως γίνεται 

νομολογιακώς δεκτό, προς θεμελίωση εννόμου συμφέροντος δεν αρκεί το 

γενικό δημόσιο ενδιαφέρον κάθε ενδιαφερόμενου για τη σύννομη διαδικασία 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΣτΕ Επταμ. 4391/2011, 2446/1992), αλλά 

θα πρέπει να προκύπτει άμεση βλάβη της προσφεύγουσας εκ της 

προσβαλλόμενης πράξης (πρβλ ΣτΕ Ολ. 12-15/2018, ΣτΕ. ΕΑ Ολ. 146-

148/2016, ΣτΕ ΕΑ 86/2018, ΔΕφΑθ 26/2019), βλάβη που κατά τα 

προαναφερόμενα δεν συνάγεται, αντιθέτως η προσφορά της έγινε αποδεκτή 

παρόλες τις ουσιώδεις αποκλίσεις της από τα επιτασσόμενα στη διακήρυξη. 

10. Επειδή, τούτων δοθέντων και στο πλαίσιο τήρησης του ενιαίου 

μέτρου κρίσης, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι παραδεκτώς έγινε δεκτή η  

οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας « …………...», ως 

πληρούσα τους όρους του Νόμου και της προκείμενης διακήρυξης. 

11. Επειδή, κατ΄ακολουθίαν, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή 

θα πρέπει να απορριφθεί ως νόμω και ουσία αβάσιμη και η Παρέμβαση να 

γίνει δεκτή, το δε παράβολο που κατέθεσε η προσφεύγουσα θα πρέπει να 

καταπέσει σύμφωνα με το άρθρο 363 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 

5 παρ. 5 του Π.Δ. 39/2017. 

 

                                           Για τους λόγους αυτούς  

 

Απορρίπτει την Προσφυγή και δέχεται την Παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου.   

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 13 Μαΐου 2020 και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο την 1η Ιουνίου 2020.  
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