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                ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

                                              7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 24 Ιουνίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου Πρόεδρος, Χρυσάνθη Ζαράρη-Εισηγήτρια και 

Μιχαήλ Σειραδάκης, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 21.05.2019 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 608/22.05.2019, του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία «…..» που εδρεύει στην….., …., όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

Κατά του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, (εφεξής αναθέτουσα 

αρχή).   

Με την υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή ο προσφεύγων επιδιώκει: 

α) να ακυρωθεί η με αρ. 60/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και το 2ο Πρακτικό της επιτροπής της 

δημοπρασίας του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ» το οποίο ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή και β) να 

απορριφθεί η προσφορά του προσωρινού αναδόχου «…..» και επακολούθως 

να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στον ίδιο ως επόμενος μειοδότης.  

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την  Εισηγήτρια Χρυσάνθη Γ. Ζαράρη 

                     Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

                                         Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προδικαστικής προσφυγής έχει 

καταβληθεί e-παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του 

ΠΔ 39/2017, ύψους 830,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό                   

277208121959 0719 0035, αποδεικτικό τραπεζικής συναλλαγής της  EΘΝΙΚΗΣ 
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ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21.05.2019 για την πληρωμή του εν λόγω παραβόλου, 

εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο»).        

2. Επειδή, με την με αρ. πρωτ. 70390/24-12-2018 διακήρυξη, η 

αναθέτουσα αρχή προκήρυξε Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για 

την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

ΑΡΑΧΩΒΑΣ» με προϋπολογισθείσα αξία 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

3. Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, η διακήρυξη 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) με 

Α.Δ.Α.Μ. 18PROC003870840 2018-10-19, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό ΕΣΗ∆ΗΣ 77141. 

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

αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του χρόνου 

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

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

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

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 21.05.2019 στην «επικοινωνία» του 

ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η 

προσβαλλόμενη πράξη κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες μέσω της 

«επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 13.05.2019, σημειώνεται δε, όπως ρητά 

αναφέρει επανειλημμένα ο προσφεύγων στην υπό εξέταση προσφυγή και 

προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι έλαβε γνώση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος στις 15.05.2019 «μετά 

από συνεχείς οχλήσεις της αναθέτουσας αρχής μέσω της «επικοινωνίας», β) 

ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του 

π.δ 39/2017 και είναι νομίμως υπογεγραμμένη και γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ 

από τον προσφεύγοντα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 362 του Ν. 4412/2016. 

6. Επειδή ο προσφεύγων, ως προσφέρων του οποίου η προσφορά 

κρίθηκε αποδεκτή, θεμελιώνει προφανές έννομο συμφέρον για την άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής κατά της προσβαλλόμενης απόφασης, καθόσον 

ευλόγως προσδοκά να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση (βλ. ΕΑ ΣτΕ 

1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 512/2002, 517/2001). Ωστόσο, τα αιτήματα του 

προσφεύγοντος που αφορούν στην απόρριψη της προσφοράς του 

παρεμβαίνοντος και την ανάδειξη του ιδίου ως προσωρινού αναδόχου, 

εκφεύγουν από την αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ βάσει του οικείου κανονιστικού 

πλαισίου (άρθρο 367 Ν. 4412/2016) και απορρίπτονται ως απαράδεκτα ( βλ. 

ad hoc Απόφαση ΑΕΠΠ 691/2018 του τέως 1ου Κλιμακίου σκ. 7). 

7. Επειδή, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

365 του ν. 4412/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ 39/2017, 

κοινοποίησε στις 22.05.2019 την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της 

προσφυγής.  

8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε εμπροθέσμως στην ΑΕΠΠ 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 

4412/2016 τις από 30.05.2019 απόψεις της επί της υπό εξέταση προδικαστικής 

προσφυγής.  

9. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω νομίμως και παραδεκτώς φέρεται 

ενώπιον του 7ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή 

κατόπιν της με αρ. 742/22.05.2019 Πράξης της Προέδρου του Κλιμακίου. 

10. Επειδή, ειδικότερα, με την με αρ. 60/2019 απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής εγκρίθηκε το με αρ. 2 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού βάσει του 

οποίου κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης “…….”, όπως αυτά καθορίζονται στο 
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άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

δεν υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 του Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, 

υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και 

εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας. 

Επακολούθως με την προσβαλλόμενη απόφασης της η αναθέτουσα αρχή 

κατακύρωσε το έργο στην εργοληπτική επιχείρηση «…» με α.α. προσφοράς 

ΕΣΗΔΗΣ: 100124 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 58,23% επί των 

τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

11. Επειδή ο προσφεύγων κατόπιν παράθεσης σύντομου ιστορικού στο 

οποίο εκθέτει μεταξύ άλλων τις ημερομηνίες αποστολής πρόσκλησης της 

αναθέτουσας αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο προς κατάθεση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (14.02.2019) τα οποία κατέθεσε στις 27.02.2019, 

ισχυρίζεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών που πραγματοποίησε η 

Επιτροπή του διαγωνισμού είναι ελλιπής και σε καμία περίπτωση δεν 

δικαιολογεί την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη «…..» ως οριστικού 

μειοδότη, καθόσον τα δικαιολογητικά που προσκόμισε προς απόδειξη αυτών 

που είχε δηλώσει στο από 13.11.2018 εκ μέρους του υποβληθέν ΤΕΥΔ, δεν 

φέρουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερης του διαγωνισμού και σε ισχύ 

τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του αλλά μεταγενέστερης. 

Επισυνάπτει, δε, προς απόδειξη των ισχυρισμών του, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας με α.π. 76458/15-02-2019, Αποδεικτικό 

ενημερότητας για χρέη στο Δημόσιο (Φορολογική ενημερότητα) με α.π 

66265851/15-02-2019, Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ με α.π. 10 / 10-01-

2019, Βεβαίωση ΤΕΕ για πειθαρχικό παράπτωμα με α.π. 5365/55227/25-02-

2019, Βεβαίωση ΤΕΕ (συνδρομή) με α.π. 5365/55227/ 25-02-2019 και τούτα 

παρότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 13.11.2018.  
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Εν προκειμένω, ισχυρίζεται αυτολεξεί ότι: «Ο προσωρινός ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος με βάση τη διακήρυξη του έργου και όσα είχε δηλώσει στο ΤΕΥΔ 

να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά, προς απόδειξη αυτών που έχει 

δηλώσει στο ΤΕΥΔ.  Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης 

προγενέστερης του διαγωνισμού και ισχύ τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει στη σελίδα 

10 του ΤΕΥΔ, που κατέθεσε στις 13/1/2019,  ότι έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης στην Ελλάδα. Από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η παραπάνω 

δήλωση δεν αποδεικνύεται καθώς η Φορολογική Ενημερότητα και η 

Ασφαλιστική Ενημερότητα έχουν ημερομηνία έκδοσης 15/02/2019 και δεν 

καλύπτουν την 13/11/2018 ημέρα που κατατέθηκε το ΤΕΥΔ και έληξε η 

προθεσμία υποβολής των προσφορών. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (βλ. 

συνημμένα 6-10) που κατέθεσε ο προσωρινός μειοδότης «…» έχουν 

ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης του διαγωνισμού και δεν αποτελούν 

απόδειξη των όσων δήλωσε στο ΤΕΥΔ. Συνεπώς η Επιτροπή του Διαγωνισμού 

έπρεπε κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών να απορρίψει την προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και να προχωρήσει στην κατακύρωση στον 

προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά (Διακήρυξη, 4.2.δ).». 

12. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τις από 30.05.2019 απόψεις της  

ισχυρίζεται ότι: «Εκ παραδρομής δεν εξέτασε εάν τα δικαιολογητικά 

καταλάμβαναν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς και για το λόγο αυτό δεν 

προχώρησε στην αίτηση προς την επιχείρηση «…», να υποβάλει 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο γ) της §4.2 του άρθρου 

4 της διακήρυξης και σύμφωνα με την §2 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016». 

13. Επειδή, η παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Οι 

αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς 

διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, 
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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. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με 

σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου 

(άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού…... Οι 

αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό 

δημοσίων πόρων …». 

14. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 «Λόγοι αποκλεισμού» 

του ν. 4412/2016, ως τροποποιηθείσα ισχύει κατόπιν προσθήκης περ. γ με το 

άρθρο 39 παρ.1 του Ν.4488/2017, (ΦΕΚ Α 137/13.9.2017) και ίσχυε, σύμφωνα 

με τη παρ.5 του αυτού άρθρου και νόμου,  κατά το χρόνο έναρξης της 

διαδικασίας ανάθεσης κατ’ άρθρο 120 του ν. 4412/2016 ορίζεται «2. Αποκλείεται 

από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 

έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 

την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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15. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 79 «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης» του ν.4412/2016 ορίζεται ότι «1. Κατά την υποβολή αιτήσεων 

συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 

τα άρθρα 75, 76 και 77 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν 

καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

με το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά 

τους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού 

φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το 

σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως 

απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή 

το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών 

και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, 

εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω 

δικαιολογητικά.[...] 

2.  Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών 

στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων πλην της 

απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται 
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ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 

αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 

τα άρθρα 75, 76 και 77, 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν 

καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 και 

δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα 

εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30). 

Τα δεύτερο έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως και 

στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων. […]  

4. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την έκδοση 

του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. […] 

Περαιτέρω, με την με αριθ. 158/2016 (Β΄ 3698) Απόφαση του Προέδρου 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων εγκρίθηκε το 

“Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) -  που εφαρμόζεται υποχρεωτικά για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης της οποίας η συνολική προϋπολογισθείσα αξία 

είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του 

Ν. 4412/2016 -  το οποίο αποτελεί πρότυπο έγγραφο με δεσμευτική ισχύ, κατά 
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τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν.4412/2016 και συντάχθηκε κατά το 

πρότυπο του ΕΕΕΣ.  

16. Επειδή, στο άρθρο 103 «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών» 

του ν. 4412/2016, ως τροποποιηθέν ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης της 

διαδικασίας ανάθεσης [τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4441/2016 (Α’ 

227) και το άρθρο 107 παρ. 20-23 του ν. 4497/2017 (Α 171)] ορίζεται «Πέραν 

των οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93, 

ισχύουν και τα ακόλουθα: 

 «1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (Α` 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως 

καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για 

τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για 

την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να 

τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, 
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«απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου»  και, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5.Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 

76 και 77, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
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οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 

 6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 

είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 

105. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 17. Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 104 «Χρόνος 

συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές» του ν. 4412/2016 ορίζεται 

ότι:  “1. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της 

αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύμβασης  σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 105». 

18. Επειδή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ορίζεται: «4.2  

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 

η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 

πέντε (15) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
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προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.  β) Τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό 

φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην 

αναθέτουσα αρχή.  γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή 

υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της 

λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  Εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) 

αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα 

που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 

4250/2014.  δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι: I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή ανακριβή ή ii) αν δεν υποβληθούν στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή ii) αν από τα δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της 

αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός 
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ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 15 της παρούσας.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.  Η διαδικασία 

ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της 

«λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 

απόφασης. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω 

πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού 

αναδόχου. […]  

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών αποσφράγισης  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 

14:00μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

ορίζεται η 19/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. […] 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)  

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως 

ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 
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(α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.ε της 

παρούσας.  

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.    

 Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την 

αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας: …… (β) για την παράγραφο Α.2 του 

άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 

ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  Για τους προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  - φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται 

από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό φορέα και 

για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξη. ….. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το 

προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος 

του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 

προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 

αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι….. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας.  (ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από 
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τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.   

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην 

Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 

φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  …. (ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της 

παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού.  Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, 

για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 

υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και 

φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα 

με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν 

έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. (στ) Δικαιολογητικά της 

παρ. Α.5 του Άρθρου 22 Δεν απαιτούνται Για την περίπτωση του άρθρου 

22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι 

δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016. 
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 19. 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 ουσιωδών 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 τη 

σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).  

20. 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). 

21. Επειδή, η αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι 

όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να 

διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον 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 και επί ίσοις όροις έλεγχος 

του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 

διέπουν την εν λόγω σύμβαση   (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων 



Αριθμός Απόφασης:  673 / 2019 

 

 

17 

 

 

συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS 

Succhi di Frutta, C 496/99 P, EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης Μαρτίου 

2015, eVigilo, C 538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33,  της 29ης Μαρτίου 2012, 

SAG ELV Slovensko κ.λπ., C 599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 

10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C 336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31).   

22. Επειδή, οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, ως της χρηστής 

διοίκησης,  και, της αναλογικότητας, έχουν εφαρμογή κατά την ενάσκηση της 

διακριτικής ευχέρειας της Αναθέτουσας Αρχής,  ήτοι της νομικής δυνατότητας 

της διοίκησης να επιλέγει ανάμεσα σε διάφορες εξίσου νόμιμες λύσεις, μία 

απόφαση δηλαδή για το εάν, πότε και πώς της διοικητικής δράσης (Π. 

Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σ. 191).  

23. Επειδή, δέσμια αρμοδιότητα υπάρχει όταν το διοικητικό όργανο, 

εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τους κανόνες 

δικαίου πραγματικές ή νομικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, είναι 

υποχρεωμένο να εκδώσει διοικητική πράξη που περιέχει ορισμένη ατομική 

ρύθμιση, την οποία προκαθορίζουν οι κανόνες αυτοί (βλ. Επαμεινώνδα  Π. 

Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1, Νομική Βιβλιοθήκη, 

2017, 15η έκδ., αριθμ. 148, σελ. 138). Στην περίπτωση της δέσμιας 

αρμοδιότητας, ο κανόνας δικαίου υποδεικνύει στη Διοίκηση κατά τρόπο 

επιτακτικό τη συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετήσει και δεν της αφήνει 

περιθώρια εκτίμησης (βλ. ΣτΕ 286/2012) περιέχοντας πλήρες και λεπτομερές 

πραγματικό και τις σαφείς και συγκεκριμένες έννομες συνέπειες που αυτό 

επιφέρει (βλ. ΣτΕ 4720/2012). 

24. Επειδή, από τη ρητή γραμματική ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 

4.2. της διακήρυξης, αναφορικά με την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προκύπτει ότι εάν, κατόπιν ηλεκτρονικής πρόσκλησης της 

αναθέτουσας αρχής μέσω του συστήματος προς στον προσωρινό ανάδοχο 

όπου τάσσεται συγκεκριμένη 15ημερη προθεσμία, δεν προσκομισθούν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
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υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να αποδεχτεί την προσφορά και 

να κατακυρώσει τη σύμβαση, αλλά έχει υποχρέωση, ήτοι, δέσμια αρμοδιότητα, 

να του τάξει επιπλέον 5μερη προθεσμία προκειμένου να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει. Έτι περαιτέρω έχει διακριτική ευχέρεια να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία εφόσον αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους και κατ’ ανώτατο όριο για 

15 επιπλέον ημέρες. Επομένως, το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης, προβλέπει 

υποχρέωση (δέσμια αρμοδιότητα) της αναθέτουσας να καλέσει τον προσωρινό 

ανάδοχο προς υποβολή/συμπλήρωση των δικαιολογητικών και όχι δυνατότητα 

(διακριτική ευχέρεια), στην περίπτωση που κατόπιν της αρχικής κλήσης του δεν 

υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ωστόσο, βάσει των όρων της 

διακήρυξης, δεν δύναται να υποστηριχθεί βασίμως ότι η αναθέτουσα αρχή 

παρακάμπτοντας τα ανωτέρω δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει 

προσφορά, χωρίς να αιτηθεί την υποβολή/συμπλήρωση, των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών στην περίπτωση που αυτά που υποβλήθηκαν έχουν ελλείψεις. 

Συνεπώς, κατά τους όρους της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή δύναται είτε να 

απορρίψει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου εάν δεν προσκομισθούν 

ή υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά κατακύρωσης μετά την παρέλευση 

της εκ του νόμου οριζόμενης επιπλέον πενθήμερης προθεσμίας ή να κρίνει 

αιτιολογημένα ότι συντρέχουν λόγοι παράτασης της εν λόγω (πενθήμερης) 

προθεσμίας,  για – κατ’ ανώτατο όριο – δεκαπέντε επιπλέον ημέρες, όπου 

βέβαια στην περίπτωση που δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά, ή μη απόδειξης των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, εντός πάντοτε 

του προκαθορισμένου χρόνου κατά τα ως άνω, η προσφορά απορρίπτεται. 

Διάφορη είναι η περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που δεν 

προβάλλεται με την υπό εξέταση προσφυγή. 

25. Επειδή, κατά τις ρητές διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 

και του άρθρου 23.2 της διακήρυξης τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά εκ 

μέρους του προσωρινού αναδόχου θα πρέπει να καλύπτουν και το χρονικό 

διάστημα υποβολής της εκ μέρους του προσφοράς, και όχι μόνον τον χρόνο 
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υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύναψης της σύμβασης. Σε 

αντίθετη περίπτωση θεωρούνται ελλιπή. 

26. Επειδή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 

με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον  προσωρινό μειοδότη «.» θα πρέπει 

να ακυρωθεί και τούτο διότι από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε 

δεν αποδεικνύεται η ορθότητα των εκ μέρους του δηλούμενων στο ΤΕΥΔ καθώς 

η Φορολογική Ενημερότητα και η Ασφαλιστική Ενημερότητα έχουν ημερομηνία 

έκδοσης 15/02/2019 και δεν καλύπτουν την 13/11/2018 ημέρα που κατατέθηκε 

το ΤΕΥΔ και έληξε η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Η  αναθέτουσα 

αρχή ισχυρίζεται ότι εκ παραδρομής δεν εξέτασε εάν τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης καταλάμβαναν και το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς και για το λόγο αυτό δεν προχώρησε στην αίτηση προς την 

επιχείρηση «….», να υποβάλει συμπληρωματικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με 

το εδάφιο γ) της §4.2 του άρθρου 4 της διακήρυξης και σύμφωνα με την §2 του 

άρθρου 103 του Ν.4412/2016.  

27. Επειδή, εν προκειμένω, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «…» δεν 

καταλαμβάνουν τον χρόνο κατάθεσης της προσφοράς του και εν προκειμένω 

ως ορθά ισχυρίζεται ο προσφεύγων: α) η Βεβαίωση Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας με α.π. 76458 φέρει ημερομηνία 15-02-2019, β) το αποδεικτικό 

ενημερότητας για χρέη στο Δημόσιο (Φορολογική ενημερότητα) με α.π 

66265851 φέρει ημερομηνία 15-02-2019, γ) η ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ 

με α.π. 10 φέρει ημερομηνία 10-01-2019, δ) η βεβαίωση ΤΕΕ για πειθαρχικό 

παράπτωμα με α.π. 5365/55227 φέρει ημερομηνία 25-02-2019, και ε) η 

βεβαίωση ΤΕΕ (συνδρομή) με α.π. 5365/55227 φέρει ημερομηνία 25-02-2019, 

ήτοι στο σύνολο τους μεταγενέστερες του χρόνου υποβολής της προσφοράς 

του και των εκ μέρους του περί τούτων προαποδεικτικώς δηλούμενων στο 

ΤΕΥΔ. 
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28. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω και ιδία των σκέψεων 24-25 της 

παρούσας, ως βασίμως ισχυρίζεται ο προσφεύγων και αποδέχεται εμμέσως και 

η αναθέτουσα αρχή με τις οικείες απόψεις της, κατά παράβαση των διατάξεων 

της διακήρυξης δέχθηκε η αναθέτουσα αρχή ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη είναι πλήρη. Επομένως, βασίμως 

ισχυρίζεται ο προσφεύγων ότι μη νομίμως κατακυρώθηκε με την 

προσβαλλόμενη απόφαση η δημοπρατούμενη σύμβαση στον οικονομικό φορέα 

με την επωνυμία «..», εφόσον ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν απέδειξε ότι 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του συνέτρεχαν τα εκ μέρους του 

προαποδεικτικώς δηλούμενα. Ωστόσο, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι η 

προσφορά του πρέπει να απορριφθεί, απορρίπτεται ως αβάσιμος κατά τα 

αναλυτικά εκτεθέντα στις σκέψεις 23-24 της παρούσας και τούτο διότι η 

αναθέτουσα αρχή έχει εν προκειμένω δέσμια αρμοδιότητα προς κλήση του 

ανωτέρω οικονομικού φορέα σε συμπλήρωση τους.  

 

29. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η με αρ. 60/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής πρέπει να ακυρωθεί κατά το 

μέρος με το οποίο κατακύρωσε το δημοπρατούμενο έργο στον προσωρινό 

ανάδοχο. 

30. Επειδή, γίνεται δεκτή η εισήγηση.   

31. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή 

πρέπει να γίνει δεκτή. 

32. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να επιστραφεί 

το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων για την άσκηση της υπό εξέταση 

Προδικαστικής Προσφυγής. 

 

                                 Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή κατά το σκεπτικό. 
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Ακυρώνει την με αρ. 60/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

αναθέτουσας αρχής. 

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στο προσφεύγοντα ποσού 

ύψους 830,00 ευρώ. 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 24 Ιουνίου 2019 και εκδόθηκε στις 24 

Ιουνίου 2019 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

 

 

Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου                               Σωτηρία Σταματοπούλου 


