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                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 348/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11/02/2014.  

 
Θέμα 7o  

Α) Εξέταση της από 30-01-2014 (αρ. πρωτ. Δ9: 14400/30-01-2014) προδικαστικής προσφυγής της 
εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» που αφορά τη δημοπράτηση παροχής 
υπηρεσιών «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση  πρασίνου στις νησίδες οδών 
αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 5.500.000,00€ με ΦΠΑ. Β) Έγκριση της Γνωμοδότησης της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης  ενστάσεων, η οποία απορρίπτει την ανωτέρω 
προδικαστική προσφυγή και Γ)  Συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-
01/13: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση  πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ».     
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο δικηγόρος της εταιρείας «KAFSIS A.E.», κ. Αθανάσιος Κοκαλιάς. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, ενημερώνει δίνει το λόγο στον 
κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1.  Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική   

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2.  Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010)  «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως  

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

3.  Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 
4.  Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε     με 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση   του  
παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII  της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί  δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης 
Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών  2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά  τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 

5.    α. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως 
τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005. 

  β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση 
των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων. 

6. Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την 
οδηγία 89/665ΕΟΚ». 

7. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 
Συναλλαγές». 

8.   Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005 

9.   Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84. 

10.   Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 

11.  Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ.  
12.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Και αφού λάβετε υπόψη :  
α.  Την με αριθμ. πρωτ. οικ.61/11-01-2011 (Φ.Ε.Κ. 18 Β’/14-01-2011) απόφαση του     Περιφερειάρχη 

Αττικής περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».   
β.  Την με αριθμ. πρωτ. 129966/16-12-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 

τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9.  
γ.  Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
δ.  Τη μελέτη του θέματος που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας  Αττικής 

(Δ9). 
ε.  Την από 05/07/2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  (ΑΔΑ:  ΒΛ4ΡΦ-

Ε1Ι).  
Αντικείμενο της εισήγησης :    
Α)   Εξέταση της από 30-01-2014 (αρ. πρωτ. Δ9: 14400/30-01-2014) προδικαστικής προσφυγής της 
εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» που αφορά τη δημοπράτηση  παροχής 
υπηρεσιών «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση  πρασίνου στις νησίδες οδών 
αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 5.500.000,00€ με ΦΠΑ.  

 Β) Έγκριση της Γνωμοδότησης της Τριμελούς Γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης  ενστάσεων, η 
οποία απορρίπτει την ανωτέρω προδικαστική προσφυγή,  

 Γ)  Συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, 
βελτίωση και εγκατάσταση  πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ».  

       ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
1. Με την από 05/07/2013  Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: 

ΒΛ4ΡΦ-Ε1Ι) το έργο παροχής υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085, κωδικός έργου 
2012ΕΠ08500196 του Π.Δ.Ε., με εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 5.500.000,00€. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 2670/2013/29-11-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης,  και η αποστολή της περίληψης διακήρυξης για 
δημοσίευση.  

3. Με την υπ’ αριθμ.  2874/2013/13-12-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττική εγκρίθηκε το πρακτικό κλήρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για τα εξειδικευμένα 
έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης, που βρίσκονται σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια, 
αρμοδιότητας Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) & Δ/νσης Κατασκευής Έργων 
Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ),  για το έτος 2014. 

4. Με την υπ’ αριθμ. 2875/2013/13-12-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε το πρακτικό κλήρωσης για τη σύσταση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (Επιτροπή Ενστάσεων) του άρθρου 15 του 
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ΠΔ118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/2010 για τα έργα παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας 
Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ9), Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), 
Δ/νσης Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), Δ/νση Υδραυλικών Έργων (Δ10) & Δ/νση 
Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ),  για το έτος 2014. 

5. Η διενέργεια του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών του θέματος, πραγματοποιήθηκε 
κανονικά στις 30/01/2014 

6. Με την από 30/01/2014 (αρ. πρωτ. Δ9: 10400/30-01-2014) προδικαστική προσφυγή η εταιρεία 
«KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στρέφεται κατά της νομιμότητας της 
διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών του θέματος. 

7.  Με το υπ’  αριθμ. 10400/31-01-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δ9 διαβιβάστηκε η σχετική 
Προδικαστική Προσφυγή προς τον Πρόεδρο την Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
Ενστάσεων για τις ενέργειές της, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. 

8. Με την από 06-02-2014 (αρ. πρωτ. 10532/06-02-2014) Αναφορά του Προέδρου της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατατέθηκε η γνωμοδότηση επί της 
προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». 

9. Με το από 06-02-2014 1ο πρακτικό η Τριμελής επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων γνωμοδότησε 
επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε.». 

 
Και επειδή: 
1. Η με ημερομηνία 30/01/2014 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» είναι εμπρόθεσμη αφού: 

 η προβλεπόμενη εκ του νόμου 3886/2010 10ήμερη προθεσμία από τη λήψη πλήρους γνώσης 
για άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της νομιμότητας της Διακήρυξης, έληγε στις 03-02-
2014, δηλαδή 10 ημέρες από την καταληκτική σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ημερομηνία παραλαβής 
τευχών από τους ενδιαφερόμενους, που ήταν η 24/01/2014. 

2. Η επιτροπή στο από 06-02-2014 πρακτικό της ανέγραψε τις απόψεις της ως προς την 
υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή και γνωμοδότησε τα εξής: 

α.  Σχετικά με τον πρώτο ισχυρισμό ότι αποτελεί παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής να μην 
συμπεριλάβει μεταξύ των κριτηρίων συμμετοχής και αξιολόγησης των υποψηφίων την ύπαρξη 
σχετικής προηγούμενης εμπειρίας στην ανάληψη και εκτέλεση έργων του ιδίου αντικειμένου, ειδικώς 
όσων αφορά την περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη τυχόν νεκρών ζώων.  
Η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής:  
Σύμφωνα με το άρθρο 11.4 της Διακήρυξης συνοπτικά το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών 
αφορά:  

 «Την συντήρηση πρασίνου στις κεντρικές νησίδες, σε παράπλευρες νησίδες όπου υπάρχουν, 
αλλά και σε παράπλευρους χώρους αρμοδιότητάς μας, σε πρανή και κόμβους (ισόπεδων και 
ανισόπεδων) των οδικών αξόνων όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή. 

 Την συντήρηση, άρση βλαβών και εν γένει η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος 
σε όλους τους οδικούς άξονες. 

 Τον καθαρισμό των χώρων πρασίνου, των πλακόστρωτων επιφανειών επί των νησίδων, των 
κόμβων (ισόπεδων και ανισόπεδων) και την καθαριότητα με αναρροφητικό σάρωθρο των 
ρείθρων των υπόψη οδικών αξόνων. 

 Την απομάκρυνση ξερών θάμνων και δέντρων και αντικατάστασή τους με νέα φυτά αλλά και 
συμπλήρωση χλοοτάπητα, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 Την εγκατάσταση νέου αρδευτικού συστήματος όπου κρίνεται απαραίτητο.» 
ήτοι εργασίες και ανάγκες ήδη σεσημασμένες και τρέχουσες (π.χ. καθαρισμός) που αποτελούν το 
κύριο αντικείμενο της σύμβασης, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η περισυλλογή, διαχείριση και 
απόρριψη νεκρών ζώων. 
 Στα πλαίσια της υπόψη Σύμβασης, πέρα από τα παραπάνω αναφερόμενο κύριο αντικείμενο, η 
Υπηρεσία περιέλαβε και άλλες συμπληρωματικές επιμέρους εργασίες, συναφείς με το κύριο 
αντικείμενο, που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης περιστασιακά, λόγω 
τυχαίων γεγονότων. Στα πλαίσια αυτά για λόγους οδικής ασφάλειας αλλά και προκειμένου ο 
καθαρισμός των οδοστρωμάτων να γίνεται πλήρως και ολοκληρωμένα, στην ενότητα ΙΙΙ.14 
«Καθαρισμός οδοστρωμάτων» της Τεχνικής Περιγραφής όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι 
υποχρεώσεις του παρόχου σε σχέση με τις εργασίες καθαρισμού οδοστρωμάτων, η Υπηρεσία έχει 
περιλάβει και την περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη νεκρών ζώων, εφόσον κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης προκύψει ανάλογο περιστατικό.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι στην παρ. 2 του άρθρου 46 του ΠΔ60/2007 
ορίζεται ότι οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται ανάλογα με 
τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των υπηρεσιών, η Επιτροπή έκρινε ότι 
ορθώς η Αναθέτουσα Αρχή δεν θεώρησε σκόπιμο να περιλάβει στην προαπαιτούμενη τεχνική 
ικανότητα και εμπειρία των υποψηφίων για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, ζητήματα που 
αφορούν δευτερεύουσες εργασίες σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, όπως η 
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περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη νεκρών ζώων και για το λόγο αυτό απορρίπτει τον 1ο 
ισχυρισμό του προσφεύγοντα.  

β.  Σχετικά με τον δεύτερο ισχυρισμό ότι υπάρχουν ελλείψεις αναφορικά με την απαίτηση επιπλέον 
δικαιολογητικών που πιστοποιούν την δυνατότητα των υποψηφίων αναδόχων για τη σύννομη και 
ορθή εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου. 
Η Επιτροπή δεν θεώρησε την προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορούν στην νομιμότητα και 
καταλληλότητα των μεταφορικών μέσων ή μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση 
των εργασιών όπως π.χ. άδειες αυτοκινήτων,  εγκρίσεις κ.λπ., ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό, αφού η ύπαρξη αυτών θεωρείται αυτονόητη για τη σύννομη και ορθή 
εκτέλεση των εργασιών. Μέσα στα παραπάνω εντάσσεται  και η χρήση εγκεκριμένων μέσων 
μεταφορά νεκρών ζώων κατ’ εφαρμογή της κείμενης και εφαρμοστέας νομοθεσίας ακόμα και αν αυτή 
δεν πατίθεται αναλυτικά στην Διακήρυξη (άρθρο 7.10). 
Επομένως η μη απαίτηση τέτοιους είδους δικαιολογητικών  κατά τη φάση του διαγωνισμού δεν 
ισοδυναμεί με αδυναμία των υποψηφίων αναδόχων για σύννομη και ορθή εκτέλεση της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας περί περισυλλογής, μεταφοράς και απόρριψη νεκρών ζώων εφόσον 
αναλάβουν τη σύμβαση και σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει την υποχρέωση του παρόχου να 
εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας αλλά και 
γενικότερα. 
Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή έκρινε ότι ορθώς η Αναθέτουσα Αρχή δεν περιέλαβε στην 
Διακήρυξη ειδική απαίτηση επιπλέον δικαιολογητικών  για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, 
που αφορούν σύμφωνα με την νομοθεσία την περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη νεκρών ζώων 
και για το λόγο αυτό απορρίπτει τον 2ο ισχυρισμό του προσφεύγοντα.  

γ.  Σχετικά με τον τρίτο ισχυρισμό ότι είναι παράνομος ο όρος της Διακήρυξης στο άρθρο 21.1.6 στο 
οποίο  αναφέρεται ότι «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό 
είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ακόμα και ταυτόχρονα σε ένα ή περισσότερα  διαγωνιζόμενα 
σχήματα ως μέλος αντίστοιχης κοινοπραξίας ή ένωσης ακόμα και ημεδαπού δικαίου…..»  
Η Επιτροπή επισήμανε  ότι επί του συγκεκριμένου ζητήματος περί ταυτόχρονης συμμετοχής ενός 
φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερα του ενός σχήματα, υφίσταται δεδομένη κρίση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν. 45/2013 και 49/2013 του Ζ’ κλιμακίου), όπου έχει ήδη κριθεί ότι 
ρυθμίσεις γενικού χαρακτήρα οι οποίες εισάγουν απόλυτους περιορισμούς στην πρόσβαση των 
οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό λόγω των μεταξύ τους σχέσεων, θεσπίζοντας κατ΄ ουσία 
αμάχητο τεκμήριο ασυμβίβαστου, όπως στην περίπτωση αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου να 
συμμετέχει και ως μεμονωμένος υποψήφιος και ως μέλος σύμπραξης χωρίς να του παρέχεται η 
δυνατότητα να αποδείξει την αυτοτέλεια της προσφοράς του, ενδέχεται να παραβιάζουν την αρχή της 
αναλογικότητας, ενόψει μάλιστα του σκοπού της Οδηγίας για την κατάργηση των περιορισμών του 
ανταγωνισμού με τη συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού συμμετεχόντων. Συνεπώς έχει 
ήδη κριθεί από ανώτερο της παρούσας επιτροπής όργανο μη νόμιμος ο περιοριστικός όρος 
συμμετοχής υποψηφίου αποκλειστικά σε ένα μόνο σχήμα, δηλαδή είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος 
είτε ως μέλος σε μία μόνο σύμπραξη (κοινοπραξία/ένωση). 

Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή έκρινε ότι ορθώς η Αναθέτουσα Αρχή συμπεριέλαβε στην 
Διακήρυξη τον συγκεκριμένο όρο, όσον αφορά στο δικαίωμα συμμετοχής των υποψηφίων και για το 
λόγο αυτό απορρίπτει τον 3ο ισχυρισμό του προσφεύγοντα.  
Για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης της με 
ημερομηνία 30-01-2014 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «KAFSIS  BIOMHXANIKH & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.» 

3. Συμπληρωματικά για τον τρίτο ισχυρισμό το Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη και Συλλογικών 
Οργάνων διατύπωσε την ακόλουθη άποψη: 
Η ανωτέρω διακήρυξη διέπεται από το π.δ. 60/2007 και επικουρικώς από το π.δ. 118/2007. Από τις 
διατάξεις των εν λόγω άρθρων δεν προκύπτει ρητώς απαγόρευση της συμμετοχής σε διαγωνισμό για 
την  παροχή υπηρεσιών πολλαπλής συμμετοχής  ενός υποψηφίου -τόσο μεμονωμένα όσο ως μέλους 
κοινοπραξίας.  
Η Υπηρεσία, όμως, μπορεί στο πλαίσιο της γενικής αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης 
των υποψηφίων να θέσει περιορισμούς συμμετοχής με σκοπό την αποτροπή ενδεχομένου 
συμπαιγνίας μεταξύ των υποψηφίων στο διαγωνισμό. H   θέσπιση των περιορισμών αυτών εμπίπτει 
όπως δέχεται το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. ενδεικτικά   ΕΣ 2266/2013, Τμ. VI,  2268/2013, Τμ. VI, 
2779/2011, Τμ VI), στην ευχέρεια εκτίμησης των εθνικών αρχών, οι οποίες γνωρίζουν τα οικονομικά   
και κοινωνικά δεδομένα που επικρατούν στη χώρα.  
Κατά τούτο έχει νομολογηθεί ότι είναι θεμιτό να απαγορευθεί η συμμετοχή υποψηφίου τόσο 
μεμονωμένα όσο και ως μέλος κοινοπραξίας , εφόσον όμως τούτο κριθεί αναγκαίο από τις εθνικές 
αρχές, οι οποίες έχουν την ευχέρεια εκτίμησης των συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.  
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην 2779/2011 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «τα κράτη 
μέλη είναι τα πλέον αρμόδια να εντοπίζουν, ενόψει των δικών τους ιστορικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών, τις καταστάσεις που θα μπορούσαν να ευνοούν την παραβίαση της αρχής της 
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ίσης μεταχείρισης όλων των υποβαλλόντων προσφορά και της αρχής της διαφάνειας κατά τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και να θεσπίζουν σχετικούς λόγους αποκλεισμού.» 
Από τα παραπάνω όμως, όπως έχουν γίνει δεκτά από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ουδόλως συνάγεται ότι 
ο περιορισμός αυτός συμμετοχής είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικός και επιβεβλημένος για τις 
εθνικές αρχές. Αντιθέτως, όπως προαναφέρθηκε η θέσπισή του ανήκει στην ευχέρειά τους μετά τη 
συνεκτίμηση των ιστορικών, οικονομικών, και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν (αντίθετη άποψη 
αποτυπώνεται στην απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ 429/2008 με την οποία, όμως, 
απλώς πιθανολογείται η βασιμότητα της εν λόγω άποψης, χωρίς πάντως να εκφέρεται οριστική κρίση 
του Δικαστηρίου επί του θέματος). 
Εν προκειμένω η Υπηρεσία έκρινε σκόπιμο να μην περιλάβει τον ανωτέρω περιορισμό, όπως είχε τη 
δυνατότητα να κάνει, στην προσβαλλομένη προκήρυξη, περιοριζόμενη να ζητήσει (άρθρο 21.1.1 της 
διακήρυξης) από τους υποψηφίους που θα μετάσχουν στο διαγωνισμό τόσο μεμονωμένα όσο και ως 
μέλη κοινοπραξίας υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το σύνολο των μελών της,  
περιλαμβανομένου και του πολλαπλά συμμετέχοντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «α) έλαβαν εκ των 
προτέρων γνώση πριν τη σύνταξη της προσφοράς, σχετικά με την πρόθεση του πολλαπλά 
συμμετέχοντος μέλους τους, για ταυτόχρονη συμμετοχή του στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε 
άλλα σχήματα και ότι β) κατά τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς της κοινοπραξίας  δεν 
συμμετείχε και δεν έλαβε γνώση αυτής  το πολλαπλά συμμετέχον μέλος τους».  
Με δεδομένα τα ανωτέρω η Υπηρεσία έπραξε τα νόμιμα καθώς: α) εκτίμησε, λαμβάνοντας υπόψη 
τα εθνικά δεδομένα, ότι δεν απαιτείται η θέσπιση περιορισμού συμμετοχής στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, β) υποχρέωσε τους υποψηφίους που μετέχουν πολλαπλώς στο διαγωνισμό στην 
προσκομιδή υπεύθυνης δήλωσης, ως προϋπόθεσης του παραδεκτού των προσφορών τους, η 
οποία, σημειώνεται, μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία. 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Α) Την απόρριψη της από 30-01-2014 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «KAFSIS  

BIOMHXANIKH & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.» , με το αιτιολογικό που αναφέρεται παραπάνω,   
Β) Την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, 

βελτίωση και εγκατάσταση  πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ». 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Α) Την απόρριψη της από 30-01-2014 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «KAFSIS  
BIOMHXANIKH & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.» , σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν,   

Β) Την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, 
βελτίωση και εγκατάσταση  πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ». 

 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραθάνος και Κουρούσης δηλώνουν λευκό. 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
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