Αριθμός απόφασης: Α144,145 /2021

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 22 Ιουνίου 2021 με την εξής σύνθεση:
Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. 62/2021 Πράξης του
Προέδρου ΑΕΠΠ), Μαργαρίτα Κανάβα Εισηγήτρια και Γερασιμούλα-Μαρία
Δρακονταειδή Μέλη.
Για να εξετάσει τα αιτήματα αναστολής και λήψης κατάλληλων
προσωρινών μέτρων που ενσωματώνονται :
1) στην από 11.06.2021 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
1195/14.06.2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την
επωνυμία «… (εφεξής ο «πρώτος προσφεύγων»), που εδρεύει στη …,
οδός …, αριθμ. …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και
2) στην από 14.06.2021 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
1217/15.06.2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την
επωνυμία «…» (εφεξής ο «δεύτερος προσφεύγων»), που εδρεύει στην
…, οδός …, αριθμ. …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Κατά του … (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα
και κατά της με αριθμ. πρωτ. …/…/4.06.2021 του υπηρεσιακού Γραμματέα
περί έγκρισης των από 28.01.2021 και 21.05.2021 Πρακτικών της Επιτροπής
Διαγωνισμού αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού και ανακήρυξης
προσωρινού αναδόχου (εφεξής η προσβαλλόμενη»).
Με την προδικαστική προσφυγή του στην οποία σώρευσε και αίτημα
λήψης προσωρινών μέτρων ο πρώτος προσφεύγων αιτείται να ακυρωθεί η
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προσβαλλόμενη απόφαση κατά το σκέλος που απορρίπτεται η προσφορά
του.
Με την προδικαστική προσφυγή του στην οποία σώρευσε και αίτημα
λήψης προσωρινών μέτρων ο δεύτερος προσφεύγων αιτείται να ακυρωθεί η
προσβαλλόμενη απόφαση κατά το σκέλος που κρίνονται αποδεκτές οι
προσφορές των οικονομικών φορέων «…» και «…».
Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Μαργαρίτα Κανάβα
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της πρώτης προσφυγής έχει καταβληθεί
παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5
παρ.1 και 2 του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 908 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό
παράβολο με κωδικό …, την από 7.06.2021 πληρωμή στην ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης
δέσμευσης) το οποίο και υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη
δαπάνη της σύμβασης σχετικά με την οποία ασκείται η πρώτη προδικαστική
προσφυγή, ήτοι 181.451,61 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
δικαιώματος προαίρεσης.
2. Επειδή, για την άσκηση της δεύτερης προσφυγής έχει καταβληθεί
παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5
παρ.1 και 2 του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 908 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό
παράβολο με κωδικό …, την από 10.06.2021 πληρωμή στην ALPHA BANK
και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης) το
οποίο και υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της
σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η δεύτερη προδικαστική προσφυγή,
ήτοι 181.451,61 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος
προαίρεσης.
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3. Επειδή η αναθέτουσα αρχή με τη με αριθμ. πρωτ. …/…/2020
Διακήρυξη προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των
ορίων με αντικείμενο «Υπηρεσίες Καθαρισμού», με κριτήριο κατακύρωσης
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής,
συνολικής

αξίας

450.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ

και

δικαιώματος προαίρεσης.
4. Επειδή η προκήρυξη της ως άνω σύμβασης απεστάλη με
ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17.12.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων
της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

το

δε

πλήρες

κείμενο

της

διακήρυξης

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 23.12.2020
με ΑΔΑΜ …, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε
αύξοντα αριθμό ….
5. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή
ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και
του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016.
6. Επειδή η υπό εξέταση πρώτη προδικαστική προσφυγή: α) έχει
ασκηθεί εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 11.06.2021 στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη
απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της «επικοινωνίας» του
ΕΣΗΔΗΣ στις 4.06.2021, β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην
ΑΕΠΠ από τον πρώτο προσφεύγοντα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του
άρθρου 4, και την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017.
7. Επειδή η υπό εξέταση δεύτερη προδικαστική προσφυγή: α) έχει
ασκηθεί εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 14.06.2021 στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη
απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της «επικοινωνίας» του
ΕΣΗΔΗΣ στις 4.06.2021, β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην
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ΑΕΠΠ από το δεύτερο προσφεύγοντα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του
άρθρου 4, και την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017.
8. Επειδή στις 14.06.2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση
της υπό εξέταση πρώτης και δεύτερης προσφυγής αντιστοίχως στους έτερους
συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία, δια μέσω της «επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 α του
ΠΔ 39/2017.
9.

Επειδή με τις υπ’ αριθμ. 1505/2021 και 1517/2021 Πράξεις του

Προέδρου του 6ου Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης
για την πρώτη και δεύτερη προσφυγή αντιστοίχως και κλήθηκε η αναθέτουσα
αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί αμφότερων προσφυγών και επί των
αντίστοιχων αιτημάτων λήψης προσωρινών μέτρων.
10. Επειδή η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αποστείλει μέχρι σήμερα
απόψεις επί αμφότερων προσφυγών.
11. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, αμφότερες προσφυγές νομίμως
εισάγονται ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 346, 360, και 366 του ν. 4412/2016 και των άρθρων 3 και 15 του
Π.Δ/τος 39/2017.
12. Επειδή στον εν θέματι διαγωνισμό συμμετείχαν δεκαπέντε
οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων ο πρώτος προσφεύγων και ο
δεύτερος προσφεύγων, οι οποίοι υπέβαλαν τις με αριθμ. συστήματος … και
… προσφορές τους αντίστοιχα. Σύμφωνα με το από 28.01.2021 Πρακτικό, η
Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την αποδοχή των δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών. Κατόπιν δε αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού με το από 21.05.2021
Πρακτικό

εισηγήθηκε

την

απόρριψη

της

προσφοράς

του

πρώτου

προσφεύγοντος διότι «δεν έχει συμπεριλάβει την προκαταβολή φόρου
εισοδήματος 8%» και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα «…» ως
προσωρινού αναδοχού, ενώ ο οικονομικός φορέας «…» κατατάχτηκε
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δεύτερος σε σειρά μειοδοσίας και ο δεύτερος προσφεύγων τρίτος. Με την
προσβαλλόμενη απόφαση εγκρίθηκαν τα ως άνω Πρακτικά.
13. Επειδή ο πρώτος προσφεύγων, ως προσφέρων του υπό κρίση
διαγωνισμού θεμελιώνει πρόδηλο έννομο συμφέρον για την άσκηση
προδικαστικής προσφυγής κατά της επίμαχης απόφασης, ως προς το μέρος
που αφορά στην απόρριψη της προσφοράς του.
14. Επειδή ο δεύτερος προσφεύγων, ως προσφέρων του υπό κρίση
διαγωνισμού, του οποίου η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή θεμελιώνει έννομο
συμφέρον

για

την

άσκηση

προδικαστικής

προσφυγής

κατά

της

προσβαλλόμενης ως βλαπτόμενος, ως προς το μέρος που αφορά στην
αποδοχή της προσφοράς των οικονομικών φορέων «…» και «…», ερειδόμενο
στη ζημία του από τυχόν παράνομη συμμετοχή τρίτων στον διαγωνισμό και
στο επιδιωκόμενο όφελος από την απόρριψη των προσφορών τους (βλ. ΕΑ
ΣτΕ 1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 512/2002, 517/2001), επιδιώκοντας ευλόγως να
του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση.
Ωστόσο, το έννομο συμφέρον αφορά κάθε νομική ή πραγματική
κατάσταση που αναγνωρίζεται από το δίκαιο και από την οποία ο αιτών βάσει
ενός

ιδιαίτερου

δεσμού

αντλεί

ωφέλεια,

η

οποία

θίγεται

από

την

προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη (Γλυκερία Π. Σιούτη, Το έννομο
συμφέρον στην αίτηση ακύρωσης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ.
23). Ειδικότερα, κατά τη θεωρία και νομολογία το έννομο συμφέρον θα πρέπει
να είναι και άμεσο από την άποψη ότι το προβαλλόμενο προσωπικό
συμφέρον

πρέπει

να

συνδέεται

αιτιωδώς

με

το

πρόσωπο

του

προσφεύγοντος, χωρίς να παρεμβάλλεται συμφέρον τρίτου, και ενεστώς,
δηλαδή να είναι υπαρκτό και όχι μελλοντικό (Π. Δαγτόγλου, Διοικητικό
Δικονομικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014). Πρέπει, επομένως, να υπάρχει
συρροή των κάτωθι : α) η προσβαλλόμενη πράξη να έχει προκαλέσει βλάβη,
υλική ή ηθική, και β) να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της
προσβαλλόμενη

πράξης

και

της

προβαλλόμενης

βλάβης

(ΣτΕ

7μ.

1898/2016), ήτοι μια ειδική έννομη σχέση του προσφεύγοντα με την
προσβαλλόμενη πράξη (Σπ. Βλαχόπουλος, Όψεις της δικαστικής προστασίας
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – το παράδειγμα του ν. 2522/1997
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για τα δημόσια έργα, 1998, σελ 199, Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων,
2017, σελ. 745 επ.) και δεν αρκεί το γενικό δημόσιο ενδιαφέρον του κάθε
πολίτη για την σύννομη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΣτΕ
4391/2011 7μ., 2446/1992 7μ.). Επίσης, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι
και ενεστώς, ήτοι η βλάβη που προκαλείται στον ενδιαφερόμενο να έχει ήδη
επέλθει ή να είναι βέβαιο ότι θα επέλθει κατά το χρόνο άσκησης της
προσφυγής (ΣτΕ 1442/97 ΔΔικ 1997/1136) και να υφίσταται σωρευτικά τόσο
κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης, όσο και κατά την άσκηση της
προσφυγής και την εξέταση αυτής (παρ. ενδεικτικά ΣτΕ 956/95 ΔΔικ
1995/577, ΣτΕ Ολομ. 280/96 ΔΔικ 1996/844, 2239/2003, Κωνσταντίνος Β.
Χιώλος, «Το έννομο συμφέρον στην ακυρωτική δίκη ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας», ΔιοικΔ, 2010, τ. 4, σελ 846-7). Δεν νομιμοποιείται
επομένως όποιος θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του σε μελλοντικά και
αβέβαια γεγονότα, τα οποία δεν αποτελούν αναγκαία συνέπεια της ακύρωσης
της πράξης (ΣτΕ 1425/93 ΔΔικ 1994/831). Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως
προβολής του από την αναθέτουσα αρχή, το έννομο συμφέρον ελέγχεται
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια κατά περίπτωση σύνθεση εξέτασης της
προσφυγής ως και από τον δικαστή (βλ. ΣτΕ 2080/2016, 5/2006, 3078/2005,
1461/2003, κα). Εξετάζεται, δε, η ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος με βάση
τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος και τα στοιχεία του
φακέλου που προσκομίστηκαν (ΣτΕ 928/2004) υπό την έννοια ότι δεν δύναται
το αρμόδιο όργανο να συμπληρώσει τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος
του προσφεύγοντος καθόσον το βάρος απόδειξης για την ύπαρξη εννόμου
συμφέροντος φέρει ο τελευταίος (ΣτΕ 4524/2009, 3900/2006) και μόνο
προαποδεικτικώς (ΣτΕ 1898/2016, 7μελές). Πέραν των ανωτέρω, οι
προβαλλόμενοι από τον προσφεύγοντα λόγοι ακύρωσης περί υπάρξεως
πλημμελειών,

όσο σοβαρές και εάν είναι οι πλημμέλειες αυτές, και όσο

κατάφωρη η παράβαση νόμου, δεν μπορούν να θεμελιώσουν έννομο
συμφέρον για τον προσφεύγοντα, αφού άλλωστε η εξέτασή τους ανάγεται στο
βάσιμο της αιτήσεως και όχι στο παραδεκτό αυτής (Δημήτριος Θ. Πυργάκης,
Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Νομική Βιβλιοθήκη, 2017).
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Επομένως, βάσει των προεκτεθέντων, και δεδομένου ότι το κριτήριο
ανάθεσης του υπό κρίση διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική
προσφορά βάσει τιμής, εφόσον ο δεύτερος προσφεύγων έχει καταταγεί τρίτος
κατά

σειρά

μειοδοσίας,

προϋπόθεση

της

συνδρομής

του

εννόμου

συμφέροντός του προς προβολή ισχυρισμών κατά του πρώτου κατά σειρά
μειοδοσίας

οικονομικού

φορέα

«…»

αποτελεί

η

ευδοκίμηση

της

προδικαστικής προσφυγής κατά του προτασσόμενου σε σειρά κατάταξης
οικονομικού φορέα «…».
15. Επειδή ο πρώτος προσφεύγων προβάλλει ότι παρανόμως
απορρίφθηκε η προσφορά του διότι δεν υπήρχε υποχρέωση ρητού
(επιπρόσθετου) συνυπολογισμού στην οικονομική του προσφορά της
προβλεπόμενης εκ του άρθρου 64 του ν.4172/2013 παρακράτησης φόρου
ποσοστού 8%, όπως άλλωστε έχει κριθεί με τις πλέον πρόσφατες δικαστικές
αποφάσεις επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
16. Επειδή ο δεύτερος προσφεύγων προβάλλει ότι ο οικονομικός
φορέας «…» δεν πληροί το κριτήριο τεχνικής ικανότητας του όρου 2.2.6(α) της
διακήρυξης καθώς και ότι στην οικονομική του προσφορά έχει υπολογίσει
ασυνήθιστα χαμηλό διοικητικό κόστος. Περαιτέρω, ως προς τον οικονομικό
φορέα «…», ο δεύτερος προσφεύγων ισχυρίζεται ότι δεν πληροί τα κριτήρια
τεχνικής ικανότητας των όρων 2.2.6 (β) και (δ) της διακήρυξης και επίσης ότι
έχει υπολογίσει εσφαλμένως στην οικονομική του προσφορά τις εργοδοτικές
εισφορές.
17. Επειδή το άρθρο 18 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι: «1. Οι
αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της
αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου
συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας
του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης.[...] 2. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι
οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής

και

εργατικής

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
7
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συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού

δικαίου,

Προσαρτήματος

οι

οποίες

Α΄.[...]

4.

απαριθμούνται
Η

υποχρέωση

στο Παράρτημα
της

X

παραγράφου

του
2:

(α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 53 και
(β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 130.
[...]Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών

καθαρισμού

ή/και

φύλαξης,

ως

σοβαρό

επαγγελματικό

παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της
περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115)».
18. Επειδή, το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 ορίζει οτι: «1. Οι όροι των
εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να
επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών [...]
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα
αυτών,

σχετικά

με

τους

λόγους

αποκλεισμού,

την

οικονομική

και

χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα
των υποψηφίων ή προσφερόντων, ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους
για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του
άρθρου 18 και τους όρους πληρωμής, ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση
από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,[...].».
19. Επειδή το άρθρο 75 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Τα κριτήρια
επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν

να

επιβάλλουν

στους

οικονομικούς

φορείς

ως

απαιτήσεις

συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. [...] 4. Όσον αφορά την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να
εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.Οι αναθέτουσες
αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να
8
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διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες
συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν[...]».
20. Επειδή το άρθρο 80 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και
τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και
στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α΄, ως απόδειξη της μη ύπαρξης
λόγων

αποκλεισμού,

όπως

αναφέρονται

στα άρθρα

73 και 74 και

της

πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82. [...] 5. Η τεχνική ικανότητα
των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους
από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του
Προσαρτήματος Α΄, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και
τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών.[...]».
21. Επειδή το άρθρο 88 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Όταν οι
προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή
τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 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 της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφος 1μπορεί να αφορούν
ιδίως:α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της
διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών,β) τις επιλεγείσες
τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων
για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση
του έργου, γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που
προτείνονται από τον προσφέροντα,δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89, ε) τη
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131, στ) το ενδεχόμενο
χορήγησης

κρατικής

ενίσχυσης

στον

προσφέροντα,

σύμφωνα

με

την παράγραφο 1 του άρθρου 89. 3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις
παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί να
9
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απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά
τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που
προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν
διαπιστώσουν ότι η

προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν

συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου
18.[...]».
22. Επειδή το άρθρο 91 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Η αναθέτουσα
αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:α) Η οποία
αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. β) Η
οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη
συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102. [...]».
23. Επειδή το άρθρο 92 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «[...] 5. Ειδικά
κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού ή/και φύλαξης και ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας που
επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή: α) η αναθέτουσα αρχή, ζητά από τους
οικονομικούς φορείς να αναφέρουν υποχρεωτικά στα έγγραφα της σύμβασης,
στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τις πληροφορίες/στοιχεία των
σημείων α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 και
β) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού,
στην προσφορά τους να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες/στοιχεία της παρ. 1
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.[...]».
24. Επειδή, το άρθρο 95 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «…5. Στις
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: α) η τιμή του προς προμήθεια
υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων
10
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κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της
παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης [...]».
25. Επειδή το άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής
υπηρεσιών» του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν.
4144/2013 (ΦΕΚ 88/ Α), ορίζει ότι: «1. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή
το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου
τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή)
αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες
παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν
στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής… στ) … Οι εταιρείες παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή
αποκλεισμού να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως
άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του
εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεων…».
26. Επειδή, στα άρθρα 61 και 64 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «
Άρθρο 61 Υπόχρεοι σε παρακράτηση Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει
τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή
κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα,
αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και
προβαίνει σε πληρωμές … υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου όπως
ορίζεται στο άρθρο 64. […] Άρθρο 64 Συντελεστές παρακράτησης φόρου» …
2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης, εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, κατά
την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής
εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο
11
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οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με
συντελεστή ως ακολούθως: […] γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την
παροχή υπηρεσιών […]».
27. Επειδή στους όρους της διακήρυξης ορίζεται ότι: « [...]

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή οικονομικού φορέα για την ανάθεση
υπηρεσιών καθαρισμού δέκα (10) κτιρίων, στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες
του … στην …, τη …, την … και την … (κωδικός NUTS: …). Οι προς ανάθεση
υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής [...]
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
[...]Στην προσφορά τους αναφέρουν και εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο,
εκτός των άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.3863/10,
όπως εκάστοτε ισχύει ,τα εξής:
i.

Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

ii.

Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

iii.

Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι
εργαζόμενοι.

iv.

Το ύψος τους προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως
νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.

v.

Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα
ποσά.

vi.

Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

Στην προσφορά τους πρέπει επίσης να υπολογίζεται εύλογο ποσοστό
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας, των αναλώσιμων,
του εργολαβικού 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.

Εφαρμόζουν της διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.[...]
12
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει
οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός να ανταπεξέλθει
πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του παρόντος Διαγωνισμού
και τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία
στην υλοποίηση της υπό ανάθεση υπηρεσίας.
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει:
(α) Κατά τα τελευταία τρία (3) έτη να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον
ένα (1) ανάλογης φύσης με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, έργο. Για την
τεκμηρίωση της παραπάνω εμπειρίας, θα πρέπει ένα τουλάχιστον από τα έργα
αναφοράς να έχει προϋπολογισμό υλοποίησης ίσο ή μεγαλύτερο από το 1/3
(ένα τρίτο) του προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της
παρούσας Διακήρυξης, ήτοι (181.451,61/3=) 60.483,87€ (εξήντα χιλιάδες
τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά).
Σε περίπτωση συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία, ο υποψήφιος πρέπει να
έχει συμμετάσχει σε ποσοστό 40% ή μεγαλύτερο και το μέρος του έργου που
έχει

εκτελέσει

να

προϋπολογισμού,

αντιστοιχεί
μη

τουλάχιστον

συμπεριλαμβανομένου

στο

1/3

Φ.Π.Α.,

(ένα
της

τρίτο)

του

παρούσας

Διακήρυξης, ήτοι σε (181.451,61/3=) 60.483,87€ (εξήντα χιλιάδες τετρακόσια
ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά).
(β) Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη
των υπό ανάθεση υπηρεσιών [ελάχιστος αριθμός ατόμων που απαιτούνται στο
προκηρυσσόμενο έργο είναι: είκοσι δύο (22)],
(γ) Να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό,
(δ) Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και για τα απορρυπαντικά– καθαριστικά να
ισχύει ότι προβλέπεται στο ν. 4254/2014 (Α’ 85).
Τα ανωτέρω θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αποδεικνύονται και
τεκμηριώνονται με προσκομιζόμενα στοιχεία εκ μέρους του υποψηφίου
αναδόχου, κατά την απόλυτη και ελεύθερη επιχειρηματική κρίση του, εντός του
13
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ηλεκτρονικού υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Τεχνική Προσφορά»
(του Διαγωνισμού). [...]
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5. και 2.2.6. της
παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο, από το άρθρο 79, παρ. 1 και 3,
του ν. 4412/2016, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο
αποτελεί

ενημερωμένη

υπεύθυνη

δήλωση,

με

τις

συνέπειες

του

ν.

1599/1986.[...]
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως
2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.[...]
B. 4. Για την απόδειξη των απαιτήσεων της παραγράφου 2.2.6. (τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα), ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας οφείλει να
υποβάλλει:
(i) Tον ακόλουθο Πίνακα με τα αναφερόμενα σε αυτόν στοιχεία τεκμηρίωσης:
Πίνακας των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε κατά τα
τρία (3) τελευταία έτη ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας και είναι
αντίστοιχα με το υπό ανάθεση έργο [...]
(ii)

Πίνακα

(κατάσταση)

προσωπικού,

συμπεριλαμβανομένου

τυχόν

τροποποιητικό/συμπληρωματικό, όπως υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία
του Σώματος Επιθεώρησης εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), η οποία θα αποδεικνύει ότι
ικανοποιείται ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων καθαριστριών/ων καθώς και,
σχετική δήλωση στην οποία θα δεσμεύεται ότι σε περίπτωση μεταβολών θα
προσκομίζει τον εκάστοτε κάθε φορά ισχύον πίνακα προσωπικού. [...]
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα
ακόλουθα:
(α)

έναν

σφραγισμένο

(υπο)φάκελο

με

την

ένδειξη

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής– Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα,
(β) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα
και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.[...]
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην
παρούσα κριτήριο ανάθεσης (συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής/ χαμηλότερη τιμή).
Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ (σε €), με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών
ψηφίων, χωρίς Φ.Π.Α. και αφορά στο ετήσιο (12μηνο) τίμημα των υπό
ανάθεση υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.
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 έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. [...]
Στοιχεία άρθρου 68 του ν. 3863/2010
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία
αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με τοΆρθρο 22 του N. 4144/2013
(Α΄ 88) όπως αυτό αντικατέστησε το Άρθρο 68 του N. 3863/2010 (Α΄ 115)
«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών, όπως ισχύει:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθεί στο έργο (σύμβαση).
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
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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.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
Επιπλέον του εργατικού κόστους θα πρέπει να συνυπολογίζεται ένα εύλογο
(και όχι μηδενικό) ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών
τους, των αναλώσιμων, 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 (υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο
σύστημα). Επισημαίνεται ότι το ποσό του διοικητικού κόστους και εργολαβικού
κέρδους είναι εύλογο, με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται στοιχειωδώς οι
λειτουργικές ανάγκες εκτέλεσης της υπό σύναψη σύμβασης και να μην
καθίσταται αυτή ζημιογόνος.[...]
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α)
η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο
που ορίζεται πιο συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι
υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών),
2.4.3.

(Περιεχόμενα

φακέλου

δικαιολογητικών

συμμετοχής,

τεχνικής

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος
προσφορών),

3.1.

(Αποσφράγιση

(Πρόσκληση

υποβολής

και

αξιολόγηση

δικαιολογητικών

προσφορών),

προσωρινού

3.2

αναδόχου,

δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της παρούσας διακήρυξης,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας
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διακήρυξης,[...]θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά
που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως
προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.[...]
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ
φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής,
σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής, σύμβασης.
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ
φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής,
σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού [...]».
28. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η
διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το
διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν
(ΕΣ

Πράξεις

VI

Tµήµατος

78/2007,19/2005,31/2003),

όσο

και

τους

διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε
ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και
των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια,
τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά µη νόμιμη
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τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007). Επομένως, η
αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους της διακήρυξης αυτοδεσμεύεται
και είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει χωρίς παρεκκλίσεις, η δε
παράβαση των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητας των εγκριτικών πράξεων
του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Παρομοίως, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει
να τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και να υποβάλλουν την
προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς.
29. Επειδή, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να
αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ.,
C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25
και απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη
25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα
επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους
όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise
Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27).
30. Επειδή, περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρμογή των όρων της
διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την
υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης
Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725,
σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή
κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).
31. Επειδή η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη διενέργεια
των διαγωνισμών (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013,
ΣτΕ 111/2006, 597/2007 κ.ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της
αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς
εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄
Έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.). Σύμφωνα, δε, με την εν
λόγω αρχή, δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι
οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων
στοιχείων που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.
32. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη
διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να
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αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (βλ. ΣτΕ
743/2000),

σύμφωνα

με

την

αρχή

της

ισότιμης

μεταχείρισης

των

διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την
εφαρμογή τους κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την
υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 18ης
Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725,
σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή
κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).
33. Επειδή, σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του
άρθρου 75 του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές, πριν την ανάθεση
δημόσιας σύμβασης, δύνανται να ελέγχουν την «ικανότητα» των οικονομικών
φορέων για την εκτέλεση της σύμβασης, εισάγοντας στη διακήρυξη τα
περιοριστικώς αναφερομένα στην εν λόγω διάταξη κριτήρια επιλογής αυτών,
ήτοι σε σχέση με: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία
προσδιορισμού των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων πρέπει να τηρούνται
οι βασικές αρχές που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως της
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής κάθε είδους άμεσων ή
έμμεσων διακρίσεων. Ο καθορισμός των ικανοτήτων αυτών αποβλέπει στο να
διαπιστώσει η αναθέτουσα αρχή, εάν ο εκάστοτε συμμετέχων στη
διαγωνιστική διαδικασία, οικονομικός φορέας, διαθέτει κατά τεκμήριο την
ικανότητα να ανταποκριθεί στην εκτέλεση της σύμβασης και συνίσταται στο να
θεσπιστούν εύλογες προϋποθέσεις συμμετοχής αυτών. (Βλ. κατ’ αναλογία Δ.
Ράικο, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017,
σελ. 410 επ.).
34. Επειδή, η οικονομική προσφορά διαγωνιζόμενου σε διαδικασίες
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών δεν μπορεί, κατά την κοινή
αντίληψη, να συντίθεται μόνο από το κόστος της μισθοδοσίας του
προσωπικού που θα ασχοληθεί στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών,
αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και το λειτουργικό (διοικητικό) κόστος,
καθώς επίσης και να καταλείπει και κάποιο περιθώριο κέρδους, ώστε να μην
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θέτει σε κίνδυνο την εκτέλεση της σχετικής συμβάσεως (Αποφάσεις ΕΑ ΣτΕ
675/2002, 272/2008, 1257, 1262, 1297 και 1299/2009, 970/2010 κλπ). Το
κόστος αμοιβής των εργαζομένων επιβάλλεται να μην υπολείπεται του
οριζομένου στην οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή στην Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ενώ το ποσοστό του διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών των προσφερόντων, πρέπει να μην είναι μηδαμινό,
η δε προσφορά θα πρέπει επιπλέον να ενσωματώνει και ένα εύλογο και όχι
μηδαμινό ποσοστό αναλώσιμων, εργολαβικού κέρδους καθώς και τις νόμιμες
κρατήσεις (ΔΕφΘεσ. 339/2013)
35. Επειδή, ως έχει παγίως κριθεί, 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 και της διαφάνειας της διαδικασίας. (ΔΕφΑθ 236/213,
511/2013, ΔΕφΑθ 427/2011, 512/2011).
36. Επειδή, όπως έχει ad hoc κριθεί, από τη συνδυαστική εφαρμογή
των όρων 2.4.4 και 5.1 της διακήρυξης προκύπτει ότι η υποχρέωση των
διαγωνιζομένων να περιλάβουν στην προσφερόμενη τιμή και κάθε άλλη
επιβάρυνση που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία περιλαμβάνει την
ειδικότερη υποχρέωση να περιλάβουν στην τιμή ποσοστό 8% επί της
προσφερόμενης καθαρής αξίας των υπηρεσιών, το οποίο αφορά σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος του ν. 4172/2013. Η εν λόγω υποχρέωση
συναρτάται πρωτίστως με τον τρόπο σύνταξης της οικονομικής προσφοράς
και ως εκ τούτου η μη τήρησή της, ήτοι η μη συμπερίληψη στην οικονομική
προσφορά άγει, άνευ ετέρου σε απόρριψη της οικονομικής προσφοράς
σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του όρου 2.4.6 περ. α) της διακήρυξης (Βλ.
ΔΕφΑθ 126/2019, 25/2019, 265/2016, και ΑΕΠΠ 504/2020, 827_828/2020,
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1221/2020). Ειδικότερα, ως έχει κριθεί, η υποχρέωση συμπερίληψης στην
τιμή της προσφοράς της παρακράτησης της προκαταβολής του φόρου
εισοδήματος 8% και μάλιστα αδιαστίκτως αν το συγκεκριμένο κονδύλιο
αναγράφεται ή όχι στους Πίνακες έντυπα της οικονομικής προσφοράς που
παρατίθενται στην διακήρυξη «αποσκοπεί στη διασφάλιση με αδιαμφισβήτητο
και αδιάβλητο τρόπο της αντικειμενικότητας στην ανάθεση της προμήθειας και
υπαγορεύεται προφανώς από την ανάγκη εξάλειψης κάθε ενδεχόμενης
ασάφειας κατά τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών, τυχόν ύπαρξη της
οποίας οδηγεί σύμφωνα με τη διακήρυξη σε απόρριψη της προσφοράς ως
απαράδεκτης» (ΣτΕ 563/2008, ΕΑ ΣτΕ 446/2009, 840/2008, 482/2006, πρβλ.
ΣτΕ 3938/1999).
37. Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας

αρχής

κατά

παράβαση

της

ευρωπαϊκής

ή

εσωτερικής

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και
να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση
παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα
με το άρθρο 368».
38. Επειδή στην παρ. 1 του άρθρου 360 «Δικαίωμα άσκησης
προσφυγής» του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος
έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού
και έχει ή είχε 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, υποχρεούται, πριν από
την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής».
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39. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 «1. Η ΑΕΠΠ,
ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος και μετά από κλήση της αναθέτουσας
αρχής προ τριών (3) ημερών, εκδίδει υποχρεωτικά κατόπιν συνεδρίασης
συνοπτικά

αιτιολογημένη

απόφαση

είτε

αναστολής

εκτέλεσης

της

προσβαλλόμενης πράξης είτε απόρριψης του αιτήματος περί λήψης
προσωρινών μέτρων. Η ΑΕΠΠ μπορεί να εκδώσει απόφαση αναστολής της
προσβαλλόμενης πράξης και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση, με την
απόφαση αναστολής η ΑΕΠΠ ορίζει και τα κατάλληλα μέτρα έως ότου
αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής της. 2. Με
την απόφαση της παρ. 1 μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να
επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων
συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε
απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να
μην χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα της παρ. 2, αν κρίνει ότι, ύστερα από
στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του
δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των
προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη
χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το
πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων.
40. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, επί
του άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να
διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η
αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής
διαδικασίας». Επομένως, η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής – λήψης
προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία ανεπανόρθωτων
καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου του διαγωνισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος αναστολής -λήψης
προσωρινών

μέτρων

είναι

η

διασφάλιση

των,

κατ΄

ελάχιστον,

αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την οριστική κρίση
22

Αριθμός απόφασης: Α144,145 /2021

της διαφοράς και, ειδικότερα, η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς
αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας.
41. Επειδή, προϋπόθεση της παροχής προσωρινών μέτρων υπέρ του
αιτούντος είναι: α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η ύπαρξη βλάβης
του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης θεμελιώνοντας
το έννομο συμφέρον του και κριτήριο επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού
μέτρου, γ) η πιθανολόγηση βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων
λόγων, καθώς καθίσταται σαφές ότι προδήλως αβάσιμη – ως και προδήλως
απαράδεκτη – προσφυγή δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ)
να μην προκύπτει από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των
εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου
συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των
προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη (άρθρο 15 του ΠΔ
39/2017 και 366 του Ν. 4412/2017).
42. Επειδή οι υπό εξέταση προσφυγές δεν πιθανολογούνται ως
προδήλως απαράδεκτες ή αβάσιμες. Περαιτέρω, για την οριστική κρίση περί
της βασιμότητας των λόγων αμφότερων προσφυγών απαιτείται έρευνα και
μελέτη του φακέλου του διαγωνισμού και των προσφορών βάσει των οικείων
όρων της διακήρυξης και της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας
καθώς και ενδεχομένως, ερμηνείας όρων αυτών.
43. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 364 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο
6 του Π.Δ. 39/2017 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή
ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου σχηματισμού της
Α.Ε.Π.Π., εκτός εάν η Α.Ε.Π.Π. κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών
μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 39/2017 αποφανθεί διαφορετικά,
ήτοι κρίνει ότι δύναται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση καίτοι έχει ασκηθεί
προδικαστική προσφυγή.
44. Επειδή οι προσφεύγοντες δεν διαλαμβάνουν ειδικούς ισχυρισμούς
και δεν επικαλούνται συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να
αποδεικνύουν την βλάβη τους από τη συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας, η οποία εν προκειμένω ευρίσκεται σε τελικό στάδιο καθώς έχει
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πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και έχουν
ανακηρυχθεί οι προσωρινοί μειοδότες.
44.

Επειδή, εξάλλου ο χρόνος για την έκδοση της απόφασης της

ΑΕΠΠ επί των υπό κρίση προδικαστικών προσφυγών δεν είναι ούτε αόριστος
ούτε μακρύς. Επομένως, η εκ του νόμου απαγόρευση για σύναψη της υπό
ανάθεση σύμβασης έχει βεβαία και εύλογη για την έκδοση απόφασης επί των
προσφυγών διάρκεια και, πάντως, δεν απέχει από τον αποκλειστικό χρόνο
του αρ. 367 παρ. 1 Ν. 4412/2016, χωρίς να καθυστερεί υπέρμετρα τη
διαδικασία, ώστε να προστατευθούν και τα συμφέροντα της αναθέτουσας
αρχής για ταχεία περάτωση αυτής.
45.

Επειδή,

στο

παρόν

στάδιο

δεν

υφίσταται

βλάβη

των

προσφευγόντων, η οποία και θα πρέπει να τύχει προστασίας μέχρι την
οριστική κρίση της διαφοράς, αφού δεν υφίσταται επικείμενος κίνδυνος ή
ανεπανόρθωτη βλάβη ή ζημία αυτών από την συνέχιση της διαδικασίας η
οποία ευρίσκεται σε τελικό στάδιο, ούτε η επικαλούμενη ζημία τους από την
προσβαλλόμενη εκτελεστή πράξη της αναθέτουσας αρχής μπορεί με άλλον
τρόπο να αποτραπεί, γιατί δεν έχει καταστεί οριστική, παρά μόνον με την
έκδοση οριστικής απόφασης επί των προσφυγών τους και συνεπώς δεν
υφίσταται έννομο συμφέρον αυτών για τη χορήγηση αναστολής της
διαγωνιστικής διαδικασίας – ορισμού προσωρινών μέτρων, καθώς δεν
πληρούται η ratio της διάταξης για τη χορήγηση αναστολής – ορισμού
προσωρινών μέτρων, η οποία σκοπεί στην αποτροπή ανεπανόρθωτων
καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου του διαγωνισμού.
(βλ. ΑΕΠΠ Α75/2017, Α97/2017, Α16/2018, Α29/2018).
46. Επειδή από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των
εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου
συμφέροντος, δεν προκύπτει ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη μη
χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη.
47. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση
48. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, τα κρινόμενα αιτήματα
αναστολής

–

προσωρινών

μέτρων

απορριφθούν.
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Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει

τα

αιτήματα

αναστολής-προσωρινών

μέτρων

των

προσφευγόντων
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 22 Ιουνίου 2021 και εκδόθηκε αυθημερόν
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΗΟΓΛΟΥ
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