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                 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

         2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

      

Συνήλθε στην έδρα της στις 8.9.2020, με την εξής σύνθεση: 

Κωνσταντίνος Κορομπέλης Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη Εισηγήτρια και 

Νικόλαος Σαββίδης, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 31.7.2020 (ημερομηνία καταχώρησης στο 

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

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1039/3.8.2020 της Σύμπραξης γραφείων μελετών των 

«…», που εδρεύει στη …, επί της οδού …, νομίμως εκπροσωπούμενης. 

Κατά της υπ’ αριθ. 168/2020 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου … με θέμα : «Έγκριση 2 πρακτικού διαγωνισμού της 

μελέτης «Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού σχεδίου γεωφράγματος για την 

ταμίευση ύδατος στην περιοχή …», δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η απόρριψη 

της προσφοράς της ανωτέρω Ένωσης Οικονομικών Φορέων και η 

κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, σύμφωνα με την 

εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού, διότι κατά τη διαδικασία ελέγχου 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή διαπίστωσε τη μη προσκόμιση 

συγκεκριμένων δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατά τα οριζόμενα στη 

διακήρυξη (άρθρο 22 παρ. 1.2) αποτελούν συνδρομή λόγων αποκλεισμού. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα επιδιώκει 

την ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης προκειμένου να γίνει 

αποδεκτός ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης της, επί τω τέλει 

όπως προβεί στη σύναψη της επίμαχης σύμβασης.  

            Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Μαρία Μανδράκη. 

                Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα,  

           σκέφτηκε κατά το Νόμο  
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1. Επειδή, με την με ΑΔΑΜ … 2020-03-13 Διακήρυξη του Δήμου … 

προκηρύχθηκε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την 

επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη κατασκευής 

ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή …», 

εκτιμώμενης αξίας 77.172,15€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 13.3.2020 καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 16.3.2020, όπου έλαβε αύξοντα συστημικό 

αριθμό …. Σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, που αποτελεί μέρος 

των συμβατικών τευχών, η εν λόγω σύμβαση αφορά σε μία σειρά μελετών 

προκειμένου για την υλοποίηση έργου που συνίσταται στη δημιουργία 

ρυθμιστικού γεωφράγματος, ανάντη της Τοπικής Κοινότητας … με 

αποτέλεσμα την ταμίευση ύδατος για την αρδευτική περίοδο. Το προτεινόμενο 

φράγμα θα είναι χωμάτινο τραπεζοειδoύς διατομής και προτείνεται φράγμα 

ύψους 10-12μ και μήκους 40-60m. Στο κέντρο της διατομής του φράγματος 

και κατά μήκος του άξονα θα κατασκευαστεί στρώμα αδιαπέρατο που θα 

αποτελείται από συμπυκνωμένη καλής ποιότητας άργιλο (πυρήνας). Κάτω 

από τον πυρήνα και σε ορισμένο βάθος θα κατασκευαστεί διάφραγμα για την 

ανακοπή της υπόγειας ροής του νερού. Στην υπόψη διαγωνιστική διαδικασία 

συμμετείχε ένας προσφέρων, συγκεκριμένα η ένωση μελετητικών γραφείων 

των …, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός - …, Πολιτικός Μηχανικός - …, 

Γεωπόνος - …, Πολιτικός Μηχανικός - …, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – 

…, Μηχανικός Περιβάλλοντος. Δυνάμει δε της με αρ. 115/2020 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και κατ΄αποδοχήν του 1ου Πρακτικού της 

Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης εγκρίθηκε η ανάδειξη ως προσωρινού 

μειοδότη, της ανωτέρω ομάδας μελετητών και ήδη προσφεύγουσας με 

συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 78,50 και οικονομικής προσφοράς 
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με έκπτωση 21,00%, ήτοι συνολική (σταθμισμένη) βαθμολογία της 

προσφοράς 67,00 και οικονομική προσφορά  60.966,00€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

Κατόπιν των ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε προς την αναδειχθείσα 

ως άνω ομάδα/ σύμπραξη μελετητών την με αρ. πρωτ. …/5.6.2020 

πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την 12.6.2020 η 

προσφεύγουσα ανήρτησε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά έγγραφα κατακύρωσης. Τέλος, διά της με αριθμ. 

168/2020 απόφασης της, η αναθέτουσα αρχή, κατ΄αποδοχήν του 2ου 

πρακτικού της Επιτροπής αποφάσισε την απόρριψη της προσφοράς της 

συμμετέχουσας και ήδη προσφεύγουσας σύμπραξης μελετητών  «διότι κατά 

τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή 

διαπίστωσε τη μη προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών κατακύρωσης 

που κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη (άρθρο 22 παρ. 1.2) αποτελούν 

συνδρομή λόγων αποκλεισμού». Ειδικότερα στο πρακτικό της επιτροπής, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προσβαλλομένης, διατυπώνεται 

αναφορικά με την απόρριψη της προσφοράς της ανωτέρω συμμετέχουσας: 

«.... αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν νομίμως, δεν τα βρήκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16 και τα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης του έργου 

(22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού § 22.1.2) και πιο 

συγκεκριμένα διαπίστωσε ότι: α) Η κ. … δεν έχει προσκομίσει ως όφειλε 

φορολογική ενημερότητα καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ σε ισχύ 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) Ο κ. … δεν έχει 

προσκομίσει ως όφειλε φορολογική ενημερότητα καθώς και ασφαλιστική 

ενημερότητα ΕΦΚΑ σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. γ) Ο κ. … δεν έχει προσκομίσει ως όφειλε φορολογική 

ενημερότητα καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ) Ο κ. … δεν έχει προσκομίσει ως 

όφειλε φορολογική ενημερότητα καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ 

σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Ο κ. … δεν έχει 

προσκομίσει ως όφειλε φορολογική ενημερότητα καθώς και ασφαλιστική 



 

 

Αριθμός απόφασης: 1181 / 2020 

 

4 
 

ενημερότητα ΕΦΚΑ σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού.» Κατά της απόφασης ταύτης και δη κατά της απόρριψης της 

προσφοράς της, στρέφεται η προσφεύγουσα διά της υπό κρίση προσφυγής 

της,  κατά τους ειδικότερους λόγους και αιτήματα που εμπεριέχονται σε αυτή.  

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

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 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …), ποσού 

600,00€, το οποίο και υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

της σύμβασης άνευ ΦΠΑ και αποτελεί εν προκειμένω το κατώτερο κατά νόμο 

ποσό παραβόλου.  

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

(μελέτη), της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους 77.172,15€ άνευ ΦΠΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 καθώς και του χρόνου 

δημοσίευσης της υπόψη διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (13.3.2020), σύμφωνα με 

τα άρθρα 61, 120, 376 και 379 -όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν- του Ν. 

4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οικείων διατάξεων του Βιβλίου 

IV του Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π., ενώ έχει γίνει 

χρήση του τυποποιημένου εντύπου, σύμφωνα με το άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016 και το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017 από τη προσφεύγουσα.  

4  Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 

39/2017 (περ. α΄), έχει κατατεθεί εμπροθέσμως, δοθέντος ότι η 

προσβαλλόμενη απόφαση αναρτήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 23.7.2020, οπότε και 

έλαβε γνώση αυτής η  συμμετέχουσα και η υπό εξέταση Προδικαστική 

Προσφυγή ασκήθηκε στις 31.7.2020, ήτοι εντός της ως άνω προβλεπόμενης 

εκ του νόμου δεκαήμερης προθεσμίας. 

5. Επειδή, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. 168/2020 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου …, δυνάμει της οποίας 

εγκρίθηκε το από 15.7.2020 2ο πρακτικό της επιτροπής για την ανάδειξη 
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αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής 

ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή …», 

εκτιμώμενης αξίας 77.172,15€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής, ισχυριζόμενη ότι εσφαλμένως απορρίφθηκε η 

προσφορά της, αφού με βάση το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και τις 

μετέπειτα τροποποιήσεις του ο προσωρινός ανάδοχος όφειλε να προσκομίσει 

όλα τα δικαιολογητικά 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, ως άλλωστε και η ίδια 

έπραξε. Ισχυρίζεται περαιτέρω ότι δεν παραβίασε τους όρους του άρθρου 

22.1.2. της διακήρυξης, ως αβασίμως υποστηρίζει η αναθέτουσα αρχή, 

καθόσον κατατέθηκαν από πλευράς της όλες οι απαιτούμενες κατά το ως άνω 

άρθρο βεβαιώσεις και με ημερομηνίες ισχύος όπως αυτές ορίζονται σε αυτό. 

Παραπονείται δε η προσφεύγουσα ότι η  Επιτροπή Διαγωνισμού ουδέποτε 

ζήτησε από τον ίδια τα δικαιολογητικά του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 

(όπου ζητούνται οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας 

που καλύπτουν το χρόνο ισχύος υποβολής της προσφοράς), παρά μόνο 

συγκεκριμενοποίησε στο έγγραφό της ότι ζητεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 

103 του Ν. 4412/2016, τα οποία πλήρως και εμπροθέσμως αναρτήθηκαν και 

απεστάλησαν από αυτή. Επέκεινα επισυνάπτει  στο έντυπο της προσφυγής 

της τα δικαιολογητικά τα οποία ως υποστηρίζει, εσφαλμένως θεωρεί η 

Επιτροπή Διαγωνισμού ότι έπρεπε ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει 

και δεν προσκομίστηκαν (ήτοι αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας για τα 5 από τα 6 μέλη της σύμπραξης γραφείων μελετών), 

αποδεικνύοντας ούτως ότι υπήρχαν για όλα τα μέλη της σύμπραξης και ήταν 

σε ισχύ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς. Επομένως, κατά την 

προσφεύγουσα, δεν υπήρχε λόγος της μη προσκόμισής τους στην περίπτωση 

που η πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών ήταν σαφής περί της 

απαίτησης προσκόμισης των  δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 104 
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του Ν. 4412/2016 και όχι συγκεκριμένα μόνο του άρθρου 103 του ίδιου νόμου, 

όπως, ωστόσο, ρητά αναφέρεται στην πρόσκληση. Περαιτέρω, ισχυρίζεται η 

προσφεύγουσα ότι όπως προκύπτει από τις διατάξεις της διακήρυξης σχετικά 

με το δικαίωμα συμμετοχής και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, 

τούτα κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς με την προσκόμιση του 

Τ.Ε.Υ.Δ. ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αργές ή τρίτα μέρη, ακόμη δε και αν η 

προσφεύγουσα είχε προσκομίσει τα κατά τα άνω δικαιολογητικά, με 

ημερομηνία έκδοσης εντός 3 μηνών, που προηγούνταν της ημερομηνίας 

υποβολής των δικαιολογητικών, από τα οποία θα προέκυπταν οφειλές σε 

φορολογικούς ή ασφαλιστικούς φορείς, αυτός δε θα ήταν λόγος αποκλεισμού, 

διότι σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ, εκείνο που 

ενδιαφέρει είναι η τρέχουσα συμμόρφωση. Εντέλει, η προσφεύγουσα 

στοιχειοθετεί το έννομο συμφέρον της στο γεγονός ότι έχει υποβάλει νομίμως 

και εμπροθέσμως την προσφορά της και εύλογα προσδοκά να της ανατεθεί η 

οικεία σύμβαση, αφού, ως ισχυρίζεται, αδικαιολόγητα η Οικονομική Επιτροπή 

εγκρίνει ομόφωνα διά της προσβαλλομένης απόφασης την εισήγηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, για τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία του 

Διαγωνισμού, καθώς, αντιθέτως, καλύπτονται όλα τα κριτήρια επιλογής για τη 

συμμετοχή της στον προκείμενο διαγωνισμό. 

6. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή διά του με αρ. πρωτ. 

12857/10.8.2020 εγγράφου της αποστέλλει τις απόψεις της, αναρτώντας το εν 

λόγω έγγραφο και στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 

προς γνώση και της συμμετέχουσας και ήδη προσφεύγουσας, εμμένοντας εν 

προκειμένω στα κριθέντα και αποφασισθέντα διά της προσβαλλομένης 

απόφασης της. 

7. Επειδή, στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 με τίτλο Πρόσκληση 

για υποβολή δικαιολογητικών 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 
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κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός 

δέκα (10) 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 υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της 

προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 

για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν 

εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων 

των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 3. Αν, κατά τον έλεγχο 

των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 
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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 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, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
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δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, 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 δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση 

των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα 

έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.» Περαιτέρω, στο 

άρθρο 104 του Ν. 4412/2016 με τίτλο Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής 

Οψιγενείς μεταβολές, ορίζεται: «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. 2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 

οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με 

το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι 

προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 

αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80. 3. Σε 

περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής 

για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που 

επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται 

κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 72.» 
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8. Επειδή, στην υπόψη διακήρυξη, που αποτελεί το κανονιστικό 

πλαίσιο της προκείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται συναφώς: «Ο 

προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την 

αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της 

παρούσας, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω: 22.1 

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18: 22.1.1 Για 

τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του 

ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τέσσερα 

τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1 του παρόντος. 22.1.2 Για τις περιπτώσεις 

του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους 

μέλους ή χώρας, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής 

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Οι 

Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του 

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι 

ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους.[...]» 

Στο δε άρθρο 5 της οικείας διακήρυξης με τίτλο Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης, ορίζεται: «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 10 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 

τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. β) Τα δικαιολογητικά 



 

 

Αριθμός απόφασης: 1181 / 2020 

 

11 
 

του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα  

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 

αναθέτουσα αρχή. γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή 

υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου α' του παρόντος άρθρου, 

αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 

για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η 

αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, 

κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α' του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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 iii) αν από τα δικαιολογητικά 

που υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 19 και 22 της 

παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
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γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση 

έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός 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 15.1 της 

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

δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού του άρθρου 18 και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 

19, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου 

των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα υπό γ) ανωτέρω. Η Επιτροπή, 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 που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό 

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

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 

αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

9. Επειδή, από τους προπαρατεθέντες όρους της διακήρυξης αλλά 

και το οικείο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτήν (σκέψεις 7-8) προκύπτει ότι 

ο αναδειχθείς προσωρινός ανάδοχος οφείλει να υποβάλει εντός προθεσμίας  



 

 

Αριθμός απόφασης: 1181 / 2020 

 

13 
 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  

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 του Ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση δε της μη υποβολής από τον αναδειχθέντα προσωρινό ανάδοχο 

των ως άνω απαιτούμενων δικαιολογητικών του, νομίμως και εμπροθέσμως, 

τότε η αναθέτουσα αρχή ενέχει δέσμια αρμοδιότητα απόρριψης της 

προσφοράς του.  Σε ό,τι αφορά τον απαιτούμενο χρόνο συνδρομής των όρων 

συμμετοχής, στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016 ρητώς ορίζεται ότι «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», 

όπερ σημαίνει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να 

πληρούνται και να αποδεικνύεται ότι ικανοποιούνται σε τρεις χρόνους, ήτοι, 

κατά το στάδιο της προκαταρκτικής απόδειξης, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Προσέτι, στην υπόψη διακήρυξη εναργώς ορίζεται αναφορικά με τα 

προσκομισθέντα από τον προσωρινό ανάδοχο δικαιολογητικά και δη για το 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς 

φορείς του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, ότι πρέπει να είναι εν ισχύ κατά 

τον χρόνο υποβολής των. Σε περίπτωση μάλιστα αμφιβολίας σχετικά με τον 

απαιτούμενο χρόνο ισχύος στην υποσημείωση 97 που παραπέμπει το άρθρο 

22.1.2. της διακήρυξης, διευκρινίζεται: «Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, 

σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών ασφαλιστικής 

ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς ασφαλιστικούς φορείς, οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία 

να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα 
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ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 

υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 

πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του 

άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.» 

10. 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) της διακήρυξης, 

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). 

Σύμφωνα, δε, με την αρχή της τυπικότητας που διέπει την διαδικασία της 

αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005, ΕΑΣτΕ 

228/2013, 111/2006, 597/2007), 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. Δεδομένων των ως άνω, η αναθέτουσα αρχή, κατά δέσμια 

αρμοδιότητα, οφείλει να κρίνει τις προσφορές με προσήλωση στην λεκτική 

αποτύπωση των όρων της κανονιστικής πράξης στο πλαίσιο της αρχής της 

τυπικότητας, απορρίπτοντας, ομοίως, κατά δέσμια αρμοδιότητα προσφορά 

που παραβιάζει απαράβατους όρους της διακήρυξης. Εν προκειμένω και 

όπως συνάγεται από την επισκόπηση των στοιχείων της υπόθεσης στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ η αναθέτουσα αρχή, 

εφαρμόζοντας τους όρους της οικείας διακήρυξης στους οποίους η ίδια 

υποβλήθηκε και οι οποίοι δεσμεύουν τόσο την ίδια, όσο και τους 

διαγωνιζόµενους, όφειλε κατά δέσμια αρμοδιότητα να τηρήσει ειδικότερα τους 

όρους του άρθρου 5 της διακήρυξης με τίτλο «Πρόσκληση υποβολής 
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δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης» της οικείας διακήρυξης στο οποίο ενσωματώνονται οι 

διατάξεις και το πνεύμα τόσο του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όσο και του 

άρθρου 104 του ιδίου νόμου, αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης καθώς και τον χρόνο ισχύος αυτών, αντιστοίχως. Αβάσιμοι 

συνεπώς τυγχάνουν οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας ότι εσφαλμένως 

απερρίφθη η προσφορά της καθόσον τα επίμαχα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης για τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ των 

μελών της σύμπραξης …, …, …, … και … ήταν σε ισχύ κατά την υποβολή 

τους, διότι ερείδεται σε εσφαλμένη νομική αφετηρία. Και τούτο ειδικότερα διότι 

απαιτείται η απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής και κατά το 

στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης διά της 

προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς. Για αυτό εξάλλου, στο υπ' αριθμ. πρωτ. 

5035/28.9.2018 Διευκρινιστικό Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Ζητήματα 

που άπτονται του χρόνου έκδοσης των δικαιολογητικών που προσκομίζονται 

από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, το οποίο εσφαλμένως 

επικαλείται εν προκειμένω η προσφεύγουσα προς επίρρωσιν των ισχυρισμών 

της, αναφέρεται ότι  «Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου 

ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς 

φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 

πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 

αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.» Επέκεινα, ο προβαλλόμενος ισχυρισμός 

ότι στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς υποβολή των 

δικαιολογητικών υπήρχε σαφής αναφορά στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 

όπερ συνεπάγεται την μη εφαρμογή εν προκειμένω του άρθρου 104 του 

Ν.4412/2016 δεν ευσταθεί και τούτο διότι, αφενός η αναφορά στην 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής του άρθρου 103 έχει την έννοια της 
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παραπομπής στα ζητούμενα δικαιολογητικά, ήτοι των δικαιολογητικών του 

άρθρου 80, 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 του Ν. 4412/2016, 

αφετέρου εναργώς προκύπτει από το κανονιστικό περιεχόμενο της 

διακήρυξης και το οικείο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο τη διέπει, ο 

απαιτούμενος χρόνος ισχύος των προς υποβολή δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου, που θα πρέπει να καλύπτει (και) τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς. Δοθέντος δε ότι η υποβολή της προσφοράς της 

συμμετέχουσας και ήδη προσφεύγουσας έλαβε χώρα την 13η.4.2020, η οποία 

ήταν και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την επίμαχη 

υπό ανάθεση σύμβαση, από την επισκόπηση των δικαιολογητικών της 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των  …, …, …, … και … στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ για τα οποία άλλωστε η 

προσφεύγουσα συνομολογεί στη προσφυγή της ότι η ισχύς τους αφορά τον 

χρόνο υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και επισυνάπτει το 

πρώτον ενώπιον της ΑΕΠΠ τα επίμαχα δικαιολογητικά με χρόνο ισχύος κατά 

την υποβολή της προσφοράς της, εμφαίνεται ότι τα υποβληθέντα στην 

αναθέτουσα αρχή δεν καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της 

προς απόδειξη ούτως των δηλωθέντων στο ΤΕΥΔ, όπερ, εντούτοις έρχεται σε 

αντίθεση με τα επιτασσόμενα στην υπόψη διακήρυξη και δη τους επί ποινή 

αποκλεισμού σχετικούς όρους. Συνεπεία των ανωτέρω, ορθώς και νομίμως η 

αναθέτουσα αρχή διά της προσβαλλομένης απόφασης προέβη στην 

απόρριψη της προσφοράς της προσφεύγουσας και τον αποκλεισμό της από 

τη διαγωνιστική διαδικασία, δεδομένου επιπροσθέτως ότι η ανωτέρω 

πλημμέλεια της προσφεύγουσας δεν είναι δεκτική θεραπείας ή διευκρίνησης 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.      

11. Επειδή, από τη συνδυαστική εφαρμογή των ως άνω όρων της 

διακήρυξης, την τήρηση των αρχών του ενωσιακού δικαίου και εφαρμογή του 

οικείου νομικού πλαισίου αλλά και τα πραγματικά δεδομένα της προς εξέταση 
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υπόθεσης, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει να απορριφθεί, ως 

νόμω και ουσία αβάσιμη.  

12. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο 

που κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 

Ν.4412/2016). 

 

                       Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει τη Προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 

και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 28 Σεπτεμβρίου 2020.  

 

    Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας 

 

   Κωνσταντίνος Κορομπέλης            Αλεξάνδρα Παπαχρήστου      

 


