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Η 

          ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

4Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 με την εξής σύνθεση: Μαργαρίτα 

Κανάβα, Πρόεδρος,  Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή – Εισηγήτρια και 

Μιχαήλ Οικονόμου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 4.08.2022 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 

1110/5.08.2022 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα «... … ... … … …», 

που εδρεύει στη … …, οδός … αρ…, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εφεξής ο 

«προσφεύγων». 

Κατά του «… ...» και κατά της υπ’ αριθμ. …/2022 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του … … (α.π. …/26-07-2022 και ΑΔΑ: …-…), με την 

οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού, κατά το σκέλος αυτής με το 

οποίο έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία … … 

… …, ο οποίος και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού, 

εφεξής «η προσβαλλομένη» και 

Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα ... ... … ..., που 

κατοικοεδρεύει στο … …, οδός  … …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εφεξής 

«ο παρεμβαίνων».  

Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη. 

Με την παρέμβασή του ο παρεμβαίνων αιτείται την απόρριψη της 

ασκηθείσας προσφυγής και τη διατήρηση ισχύος της προσβαλλομένης, 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο 

κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2  
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του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 2920,43 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό …., την πληρωμή στην τράπεζα και την εκτύπωση από 

την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης). Το παράβολο 

υπολογίστηκε βάσει του προυπολογιζόμενου ποσού της σύμβασης, στο 

πλαίσιο της οποίας ασκείται η υπό κρίση προσφυγή, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ποσού 584.084,60 € . 

2. Επειδή, δυνάμει της από 24-02-2022 διακήρυξης δημοπρασίας, η 

οποία εγκρίθηκε με την αριθμό πρωτ. …./02.03.2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ..., ο Δήμος ... προκήρυξε ηλεκτρονικό 

δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ...», προϋπολογισμού 

δημοπράτησης 584.084,60€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.  

3. Επειδή, η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας 

διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 3-03-2022 (ΑΔΑΜ: ...). Τα έγγραφα της 

σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: ..., και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα 

αρχή ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της 

σύμβασης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016.  

5. Επειδή, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε 

εμπρόθεσμα στις 4-08-2022, λαμβανομένου υπόψη ότι ο προσφεύγων 

ισχυρίζεται ότι έλαβε γνώση αυτής στις 26-07-2022. Επίσης ασκήθηκε με τη 

χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και 

κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 

362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4, και την παρ. 2 του 

άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017.  
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6. Επειδή, στην υπό κρίση διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν δέκα 

συνολικά οικονομικοί φορείς. Κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου 

ομαλότητας των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή προχώρησε στην 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, κατά 

σειρά μειοδοσίας, που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα. Παράλληλα 

η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής που κατατέθηκαν. Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτούς στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 

όλους τους διαγωνιζομένους. Εν συνεχεία του ελέγχου των δικαιολογητικών 

της παρ. 24.2, του άρθρου 24 της διακήρυξης, η Επιτροπή διαγωνισμού 

έκρινε απορριπτέα την προσφορά που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας με την 

επωνυμία ... ... … ..., και παραδεκτές τις προσφορές των υπόλοιπων εννέα 

(9) οικονομικών φορέων. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού 

λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4.1.η, του άρθρου 4 της Διακήρυξης, προέβη 

στον έλεγχο της απόκλισης των οικονομικών προσφορών, από τον Μ.Ο. του 

συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. 

Από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, ο μέσος όρος Μ.Ο. του συνόλου 

των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, 

διαμορφώθηκε σε Μ.Ο.=32,55% και η οικονομική προσφορά του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία ... ... … ... που αποτελεί και τον πρώτο (1ο) μειοδότη, 

τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, κατά την παρ. 4.1.η, του άρθρου 4 της 

Διακήρυξης, διότι υπερβαίνει το τιθέμενο όριο των δέκα (10) ποσοστιαίων 

μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών 

προσφορών που υποβλήθηκαν, (45,07% - 32,55% = 12,52% >10%). Στη 

συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού με το από 27-05-2022 έγγραφό της, 

ενημέρωσε μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος την 

Αναθέτουσα Αρχή, ότι ανέκυψε ζήτημα υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής 

προσφοράς εκ μέρους του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ... ... … ... και 

ότι απαιτείται να προβεί στη λήψη απόφασης για να καλέσει τον εν λόγω 

οικονομικό φορέα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση της απόφασής της, προκειμένου αυτός, να εξηγήσει την τιμή 

ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ΄ αριθμ. …/07-
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06-2022 (ΑΔΑ: …-…) Απόφασή της, κάλεσε μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του συστήματος, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ... ... 

ΤΟΥ ... να αιτιολογήσει την οικονομική προσφορά του, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης 

(09-06-2022), ήτοι μέχρι την 29-06-2022. Ο οικονομικός φορέας με την 

επωνυμία ... ... … ..., ανταποκρίθηκε στην εν λόγω πρόσκληση, 

υποβάλλοντας μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, 

την από 16-06-2022 αιτιολόγηση της οικονομικής του προσφοράς. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, θεώρησε ότι η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία ... ... … ..., έπρεπε να γίνει δεκτή. Ως εκ τούτου, με το Πρακτικό 

της ΙΙ, εισηγήθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου): 

α. την αποδοχή των σχετικών εξηγήσεων για την χαμηλή προσφορά του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία ... ... … ... και β. την ανακήρυξη, ως 

προσωρινού ανάδοχου της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ...», τον 1ου κατά σειρά μειοδοσίας 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία ... ... … και με Α/Α προσφοράς ... καθώς 

πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με την 

υπ’ αριθμ. …/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ... (α.π. 

…/26-07-2022 και ΑΔΑ: …-325), που είναι και η προσβαλλόμενη με την 

παρούσα προδικαστική προσφυγή απόφαση, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ του 

διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ, ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ...» προϋπολογισμού 724.264,90 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης του διαγωνισμού για 

το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ...» 

προϋπολογισμού 724.264,90 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ο 1ος κατά 

σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας με την επωνυμία ... ... … .... Συνεπώς, 

με έννομο συμφέρον ο προσφεύγων, ο οποίος κατατάχθηκε δεύτερος σε 

σειρά μειοδοσίας ασκεί την υπό κρίση προσφυγή, επικαλούμενος ζημία του 

από την παράνομη αποδοχή της προσφοράς του  παρεμβαίνοντος και όφελος 

από την ανάδειξη του ίδιου ως αναδόχου. 

7. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή την 5-08-2022 προέβη σε κοινοποίηση 

της υπό εξέταση προσφυγής δια μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του 
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διαγωνισμού προς όλους τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το άρθρο 9 

παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.  

8. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 1576/2022 Πράξη της Προέδρου του 4ου 

Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η 

αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση 

προσφυγής. 

9. Επειδή στις 14-08-2022 ο παρεμβαίνων άσκησε την παρέμβασή του 

αιτούμενος την απόρριψη της ασκηθείσας προσφυγής και τη διατήρηση 

ισχύος της προσβαλλομένης, έχοντας προς τούτο έννομο συμφέρον καθώς τα 

έννομα συμφέροντά του θίγονται σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής. 

10. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή στις 19-08-2022 απέστειλε στην 

ΕΑΔΗΣΥ  τις  απόψεις της επί της προσφυγής, τις οποίες αυθημερόν 

κοινοποίησε στον προσφεύγοντα. 

11. Επειδή στις 24-08-2022 ο προσφεύγων υπέβαλε εμπρόθεσμα 

ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ υπόμνημα προς αντίκρουση των απόψεων της 

αναθέτουσας αρχής. 

12. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω νόμιμα εισάγεται η υπό κρίση 

υπόθεση ενώπιον του 4ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ. 

13. Επειδή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντα, ο 

προσωρινός ανάδοχος ... ... μη νομίμως δεν συμπλήρωσε στο ΕΕΕΣ του το 

πεδίο που αφορά στους υπεργολάβους, Μέρος ΙΙ, Ενότητα Δ, παρόλο που 

αυτοί ήταν γνωστοί καθόσον τους δήλωσε στην αιτιολόγηση της οικονομικής 

της προσφοράς. Επιπλέον μη νόμιμα δεν κατέθεσε ως όφειλε ΕΕΕΣ για τους 

υπεργολάβους και επομένως η προσφορά του προσωρινού αναδόχου όφειλε 

να απορριφθεί. 

14. Επειδή, σύμφωνα με τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής, εν 

προκειμένω, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ... ... … ..., ενημερώνει 

την Αναθέτουσα Αρχή ότι, δεν προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή εργολαβίας 

σε τρίτους τμήμα της σύμβασης, καθώς υπέβαλε ΕΕΕΣ, (συνημμένο 8), στο 

οποίο απαντά ΟΧΙ στο ερώτημα αν προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 

τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Παράλληλα, δεν 

έχει υποβάλει με την προσφορά του ΕΕΕΣ έτερου οικονομικού φορέα. Από 

την αρνητική δήλωση του προσωρινού αναδόχου στο σχετικό πεδίο του 
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ΕΕΕΣ, σε συνδυασμό με τα προσκομιζόμενα, στο πλαίσιο της αιτιολόγησης 

της προσφοράς του δικαιολογητικά, προκύπτει και μπορεί να υποστηριχθεί ότι 

οι έτερες, προς τον προσωρινό ανάδοχο, επιχειρήσεις συμβάλλονται μαζί του 

όχι στο πλαίσιο υπεργολαβίας, αλλά στο πλαίσιο παροχής προμηθειών ή/και 

υπηρεσιών. Με άλλα λόγια δεν υποβλήθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου με 

τις ανωτέρω επιχειρήσεις, αλλά οικονομικές προσφορές, βάση των οποίων ο 

οικονομικός φορέας ... ... του ... αιτιολόγησε την τιμή της οικονομικής του 

προσφοράς. Εξάλλου, συντρέχουν αφενός προφανείς οικονομικοί λόγοι 

δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την σύναψη σύμβασης της 

Αναθέτουσας Αρχής με τον 1 ο στη σειρά μειοδότη, καθώς πρόκειται για 

εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος, εφόσον η οικονομική του προσφορά έχει 

επαρκώς κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής αιτιολογηθεί.  

15. Επειδή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του παρεμβαίνοντα, 

προκύπτει αναντίρρητα από το σύνολο των εγγράφων της διαδικασίας αλλά 

και την κρινόμενη προσφυγή, ότι ο προσφεύγων εσφαλμένα και μη νόμιμα 

αιτιάται ότι δήθεν όφειλε να δηλώσει ως υπεργολάβο κάθε επαγγελματία που 

του αποστέλλει προσφορά για να παράσχει υπηρεσίες προμήθειας υλικών και 

παροχής εργασίας, καθώς κάνει ατυχή και επιτηδευμένη επίκληση του όρου 

«Υπεργολαβία», παραλείποντας μεταξύ άλλων να προσκομίσει στοιχεία (π.χ. 

Συμβάσεις ή Συμφωνητικά) που να αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής 

σχέσης μεταξύ αυτού και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, 

τυχόν προσφορές που παρατίθενται για προσδιορισμό τιμών υλικών, 

εργατικού κόστους κ.ο.κ., έχουν ως μοναδικό σκοπό την σωστή 

διαστασιολόγηση των κοστολογικών μεγεθών του έργου στα πλαίσια της 

αιτιολόγησης της προσφοράς που υπέβαλε με τρόπο ενδεικτικό και όχι 

αποκλειστικό , μολονότι αληθές τυγχάνει ότι στην πραγματικότητα το μόνο 

που όφειλε να κάνει ήταν να εξηγήσει, δηλαδή να αιτιολογήσει το τρόπο με 

τον οποίο η επιχείρησή του δύναται και να εκτελέσει νομίμως, προσηκόντως 

και εμπροθέσμως το εν λόγω έργο αλλά και να έχει κέρδος από την εκτέλεση 

αυτή. Επίσης, όλως απαραδέκτως και αλυσιτελώς ασκήθηκε η παρούσα 

προσφυγή καθώς αν ο ισχυρισμός της υποτεθεί αληθής και βάσιμος, το ίδιο 

ισχύει και για την οικονομική προσφορά της προσφεύγουσας, η οποία επίσης 

πάσχει από την ίδια υποτιθέμενη πλημμέλεια, δηλαδή είναι αναπόδεικτη και 
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ενώ και η ίδια δεν έχει δηλώσει τη συμμετοχή υπεργολάβου στο ΕΕΕΣ που 

κατέθεσε, τυχόν πρόσκλησή της προς προσδιορισμό των οικονομικών 

μεγεθών της προσφοράς της ενδέχεται να οδηγούσε σε λόγο αποκλεισμό και 

για την ίδια. 

16. Επειδή, σύμφωνα με το υπόμνημα του προσφεύγοντος οι 

ισχυρισμοί της αναθέτουσας αρχής είναι απορριπτέοι σύμφωνα με όσα 

αναλυτικά εξέθεσε στην προσφυγή του. 

17. Επειδή, σύμφωνα με τη διακήρυξη: 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης 

κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για 

τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : α) η παρούσα 

διακήρυξη, β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)7 γ)το έντυπο 

οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του υποσυστήματος, δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, ε) το τιμολόγιο 

δημοπράτησης, στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ζ) η τεχνική συγγραφή 

υποχρεώσεων η) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, θ) το 

υπόδειγμα …. 8 ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής[….]  4.1.η: «ως ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν 

απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο 

του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που 

υποβλήθηκαν. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν 

ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου 

απόκλιση από το ως άνω όριο.» […] παρ. 4.4.η:  «... η Αναθέτουσα Αρχή 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. Αν ο οικονομικός φορέας δεν 

ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής εντός της ως 

άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται 

ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν αποδεκτές, η προσφορά 

απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι 

παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβάλλονται 
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ομοίως, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον οικονομικό 

προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε 

την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της 

σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης.» […]4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, 

στο πλαίσιο της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 33 από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της 

παρούσας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να 

υποβάλει, εντός της ως άνω προθεσμίας, 12 αίτημα, προς την αναθέτουσα 

αρχή, για παράτασή της, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί 

αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση 

αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο 

χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές[…]δ) 

Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: i) τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία41 ή ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, ή iii) 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 14 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[…]23 Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής […]Στην 

περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση 
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υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του 

υπεργολάβου[…]Άρθρο 25: Υπεργολαβία 25.1 Ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους 

υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται, κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική 

σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον 

ανάδοχο κατ’ αίτησή του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης 

με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, που διαθέτει τα αναγκαία, 

κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός 

λόγος. 25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3 Η αναθέτουσα αρχή: α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του 

υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση τμήμα, κατά την έννοια του 

άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει τη 

μη συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 

22.Α.2 και 22.Α.9 (άρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με 

τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας 

(άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν κατόπιν του ελέγχου και της 

επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται 

οι όροι επαγγελματικής καταλληλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν 

οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού του[…]». 

18. Επειδή, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση-Μελέτη 32/2021 του 

έργου : «Η μελέτη προβλέπει συνοπτικά τις εξής εργασίες:  Επιστρώσεις 

αυλείων χώρων με συνθετικό τάπητα τύπου ... πάχους 1,6-2 χιλ., απόχρωσης 

πράσινου ή κόκκινου ή συνδυασμού τους, πάνω σε υπάρχοντα 

ασφαλτοτάπητα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών.  Συντήρηση ή 

ανακατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων W.C.  Αντικατάσταση πορτών 

W.C.  Συντήρηση ή ανακατασκευή μονώσεων.  Χρωματισμοί επιφανειών 

εσωτερικών και εξωτερικών. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ, ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ...»  Συντήρηση ή αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικών 
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περιφράξεων, τα οποία λόγω οξειδώσεων, δεν μπορούν να συντηρηθούν.  

Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης οροφής β΄ορόφου 3ου Γυμνασίου και 

τοποθέτηση ισόπεδης ψευδοροφής από γυψοσανίδες. Όλες οι εργασίες θα 

είναι σύμφωνες ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο 

ποιότητας και την επιμέτρηση με τις αντίστοιχες πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές και τους ισχύοντες κανονισμούς, τους κανόνες της τέχνης και 

τους όρους της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, τα οριζόμενα τεύχη 

δημοπράτησης, των άρθρων του τιμολογίου και τις οδηγίες της επίβλεψης. Η 

δαπάνη του πιο πάνω έργου προϋπολογίσθηκε στο ποσό των #724.264,90# € 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και θα ενταχθεί στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του 

Δήμου .... 

19. Επειδή, σύμφωνα με το τιμολόγιο Μελέτης : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

Αντικείμενο του παρόντος είναι ο καθορισμός μονάδος των εργασιών που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, όπως προδιαγράφεται 

στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης[…] 

A.T. : 16 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ... Κατασκευή και τοποθέτηση 

σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από 

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των 

διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) 

των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως 

(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με 

πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά 

κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και 

τοποθέτησης. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας. Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,20 

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά 

A.T. : 17 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ .... Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, 

μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-

01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm 

συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό 

άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα του αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και 

σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με 

κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας 
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(οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα 

υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και 

τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών 

και χειρολαβών. Σελίδα 23 από 38 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Τιμή ανά 

τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 112,00 (Ολογράφως) : εκατόν 

δώδεκα 

A.T. : 18 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Κατασκευή και τοποθέτηση 

σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδήποτε 

διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, 

ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". Τιμή 

ανά χιλιόγραμμο (kg). Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00 (Ολογράφως) : πέντε Άρθρο : 

ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες  

A.T. : 19 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Κατασκευή και τοποθέτηση 

σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή 

περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας 

μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς 

ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με 

αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, 

σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά 

σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή 

παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 (Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά Άρθρο : 

ΝΑΟΙΚ 65.32 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου 

A.T. : 20 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Προστατευτική ποδιά θυρών 

(μπάζα) από φύλλο αλουμινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική επένδυση 

στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων έως 

0,20x0,60 cm και πάχους μέχρι 2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, 

και στις δύο όψεις τους. Συμπεριλαμβάνεται το ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα υλικά 

συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την υποδοχή 

των χειρολαβών και κλείθρων. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής 

επιφανείας αλουμινίου. Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00 (Ολογράφως) : σαράντα 
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πέντε Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 

διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  

A.T. : 21 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Κατασκευή και τοποθέτηση 

σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και 

των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη 

κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Σελίδα 24 από 38 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50 (Ολογράφως) : τέσσερα 

και πενήντα λεπτά 

 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ….10.01 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, 

Φ 1'' A.T. : 22 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Κατασκευή και τοποθέτηση 

κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από 

σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά 

σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως 

ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και 

τελικού χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής). Από 

σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1". Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). Ευρώ 

(Αριθμητικά) : 11,20 (Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.02 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, 

Φ 1 1/2 '' A.T. : 23 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Κατασκευή και τοποθέτηση 

κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από 

σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά 

σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως 

ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και 

τελικού χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής). Από 

σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2". Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). Ευρώ 

(Αριθμητικά) : 13,50 (Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 26 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Επικάλυψη αρμών διαστολής 

με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 

της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέματος με 

εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με 

αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του 



Αριθμός Απόφασης: 1419/2022 

13 

 

με αναδίπλωση. Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα 

d = 1,0 mm. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,20 

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά 

A.T. : 27 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Προστασία στεγανωτικής 

μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, με 

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 

1 mm, οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα 

και ειδικές ροδέλες, και σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών 

με μεμβράνες PVC". Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 29 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ ….Β Κατασκευή αθλητικού 

δαπέδου γηπέδου basket με χυτή ελαστική , ακρυλική, αυτοεπιπεδούμενη, 

αντιολισθηρή τελική επένδυση, πιστοποιημένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία 

Αντισφαίρισης I.T.F. Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να 

καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα παλαιότερων 

στρώσεων. Εν συνεχεία σφραγίζονται οι πόροι με χυτό, αυτοεπιπεδούμενο 

υλικό, ασφαλτικής και ακρυλικής βάσης, δύο συστατικών, σε πάχος ενός 

χιλιοστoύ (1mm), με ειδικά εργαλεία (ρακλέτες). Ακολουθεί διάστρωση της 

τελικής επιφάνειας με το χυτό, ελαστικό, αντιολισθητικής υφής, έτοιμου 

προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου 

τύπου σε 2 σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυμητή απόχρωση σε πάχος ενός 

χιλιοστού (1mm). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η γραμμογράφηση του 

γηπέδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με 

βάση από ακρυλικές ρητίνες. Σελίδα 27 από 38 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό I.T.F. του 

συστήματος δαπέδου, προς έγκριση καθώς επίσης και ISO 9001 περί 

πιστοποίησης στην τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του 

συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης. Τιμή 

ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας λ1 Τιμή ανά 

τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00 (Ολογράφως) : δέκα πέντε 
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A.T. : 35 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ … Επαλείψεις/επιστρώσεις 

επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την προστασία της 

κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών και 

Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός 

εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 που φέρουν σήμανση CE. Στα υποάρθρα του παρόντος 

περιλαμβάνεται η προμήθια των υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της 

επιφανείας του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η εφαρμογή 

των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Στεγανοποιητική 

επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως Τιμή 

ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας Σελίδα 29 από 38 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,50 (Ολογράφως) : 

δέκα έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 36 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Επάλειψη επιφανειών 

σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί 

οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου 

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20 (Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 37 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Επάλειψη επιφανειών 

σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες 

εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή 

ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της 

επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης 

(αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού. Τιμή ανά 

χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της 

επαλείψεως. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,50 (Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά Άρθρο : 

ΝΑΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 

 A.T. : 38 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Επίστρωση απλή με 

ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 
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μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των 

λωρίδων στις συνδέσεις. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης 

επιφανείας. Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90 (Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 39 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 Επίστρωση με ελαστομερή 

μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση 

δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η προμήθεια 

των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας 

εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη 

των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις 

απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, 

γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις. Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με 

επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm. Tιμή ανά 

τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση 

οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές 

πολυουρεθανικό υλικό  

Α.T. : 40 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ … Πλήρωση οριζοντίων αρμών 

διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, 

οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό 

και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του 

πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις 

οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά". Στην περίπτωση αρμού 

πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται 

αναλογικά. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού. Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά  

A.T. : 46 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ … Επίστρωση με χυτό 

αντιολησθηρό δάπεδο αδρής επιφάνειας με πρόσμυξη σμύριδας, 

αποτελούμενο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 πάχους 20εκ., 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με 

δομικό πλέγμα Β500C ενδυναμωμένο με ίνες προπυλενίου σε αναλογία 0,70 - 

0,90kgr/m3. Στην συνέχεια γίνεται επίπανση του επιλεγέντος από την 

επιβλέπουσα Υπηρεσία χρωματικά σκληρυντικού υλικού σε αναλογία 8kgr/m3 
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που περιέχει χαλαζιακά ανδρανή διαβάθμισης μέχρι 3mm, σμύριδα ρητίνη σε 

σκόνη και χημικά πρόσθετα τύπου ... και κατάλληλη επεξεργασία της 

επιφάνειας πρός επίτευξη της ομοιομορφίας και επιθυμητής αδρής και 

ανάγλυφης εμφάνισης (γραμμωτή και σκούπας). Συμπεριλαμβάνεται η 

προμήθεια, διάστρωση και η συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης 

φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο 

κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

από την μελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,00 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα 

A.T. : 52 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ … Υδροβολή επιφανειών 

σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη καθαρισμό τους 

από σκόνη, εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς ρύπους 

(αιθάλη, γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευασθύν νέες 

προστατευτικές επιστρώσεις. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά 

επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση του εξοπλισμού υδροβολής 

(συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων 

για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών από 

ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές στολές, η ανάλωση 

νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της 

υδροβολής. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,60 (Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά 

20. Επειδή, η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί το κανονιστικό 

πλαίσιο του διαγωνισμού (Ε.Α. ΣτΕ 352/2016) και ως κανονιστική πράξη, 

δεσμεύει με τους όρους της, τόσο τους τρίτους προς τους οποίους 

απευθύνεται, όσο και το ίδιο το νομικό πρόσωπο που προκηρύσσει τον 

σχετικό διαγωνισμό, το οποίο υποχρεούται εφεξής και μέχρι τέλους της 

διαδικασίας του διαγωνισμού να εφαρμόζει τα όσα ορίζονται σε αυτή (βλ. 

ενδεικτικά Πράξεις VI Τμήματος ΕλΣυν 181/2006, 31/2003, 105/2003, 



Αριθμός Απόφασης: 1419/2022 

17 

 

294/2010, 224, 78/2007, 19/2005 κ.ά.). Ταυτόχρονα, επιβάλλεται να 

προσδιορίζονται επακριβώς σε αυτήν τα προς συμμετοχή στον διαγωνισμό 

απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της προσφοράς 

δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Άλλωστε, η αρχή της δεσμευτικότητας της 

διακήρυξης κατοχυρώνεται και στο ενωσιακό δίκαιο, αφού κάθε απόκλιση από 

τους όρους αυτής αποτελεί παραβίαση της αρχής της ισότητας των 

διαγωνιζομένων (βλ. Πράξη VI Τμήματος ΕλΣυν 70/2006). Σκοπός της ενιαίας 

εφαρμογής των όρων της διακήρυξης και της τήρησης των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας, είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς δικαιικού 

πλαισίου, εντός του οποίου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και η αποφυγή 

αδικαιολόγητων αιφνιδιασμών των εν δυνάμει υποψηφίων, οι οποίοι σε κάθε 

στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας θα εκκινούν από μία κοινή αφετηρία, θα 

γνωρίζουν εκ των προτέρων ασφαλώς και με ακρίβεια τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες και θα έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας. Όπως, δε, παγίως γίνεται δεκτό, οι αρχές της διαφάνειας 

και της ίσης μεταχείρισης στους δημόσιους διαγωνισμούς επιτάσσουν στις 

αναθέτουσες αρχές να διατυπώνουν τους όρους διεξαγωγής της διαδικασίας 

ανάθεσης στην προκήρυξη του διαγωνισμού με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς 

αμφισημία, κατά τρόπο ώστε αφενός να παρέχουν σε όλους τους ευλόγως 

ενημερωμένους και επιδεικνύοντες τη συνήθη επιμέλεια διαγωνιζομένους τη 

δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενο των όρων αυτών και να 

τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο, αφετέρου, να καθιστούν δυνατό τον 

αποτελεσματικό έλεγχο του αν οι προσφορές των υποψηφίων 

ανταποκρίνονται στα τιθέμενα κριτήρια (Ε.Σ Κλ.Ε 157/2017, Τμ. VI 

2452/2012, 1643/2014, 6869/2015, 261/2017, βλ. και ΔΕΚ απόφαση της 

18.10.2001, C-19/2000, SIAC Construcion Ltd, σκέψεις 41 έως 44, απόφαση 

της 29.4.2004, C-496/1999 Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta, σκέψη 111, 

απόφαση της 10.5.2012, C-368/10, Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών σκ. 109 

επ.). Άλλωστε, όπως παγίως έχει κριθεί, η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η 

υποχρέωση διαφάνειας απαγορεύουν στην αναθέτουσα αρχή να απορρίψει 

προσφορά στηριζόμενη σε λόγους οι οποίοι δεν προβλέπονται στην οικεία 

προκήρυξη (βλ., C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL 

ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 28, και απόφαση Medipac—Καζαντζίδης, C-6/05, 
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EU:C:2007:337, σκέψη 54). Σκοπός δε της ενιαίας εφαρμογής των όρων της 

διακήρυξης και της τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς δικαιικού πλαισίου, εντός του 

οποίου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και η αποφυγή αδικαιολόγητων 

αιφνιδιασμών των εν δυνάμει υποψηφίων, οι οποίοι σε κάθε στάδιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας θα εκκινούν από μία κοινή αφετηρία, θα γνωρίζουν 

εκ των προτέρων ασφαλώς και με ακρίβεια τις προβλεπόμενες διαδικασίες και 

θα έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας. 

21. Επειδή, ως υπεργολαβία ορίζεται η σύμβαση με την οποία ο 

εργολάβος (δηλαδή στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, ο ανάδοχος) αναθέτει 

με αμοιβή την εκτέλεση ορισμένων εργασιών σε τρίτο, ο οποίος δεν συνδέεται 

με νομικό δεσμό με τον εργοδότη (δηλαδή στο πλαίσιο των δημοσίων 

συμβάσεων, την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα), έναντι του οποίου 

μόνος υπεύθυνος για τις εκτελούμενες από τον υπεργολάβο εργασίες 

παραμένει ο εργολάβος. Δηλαδή, η εξ επαχθούς αιτίας σύμβαση μίσθωσης 

έργου, δια της οποίας ο ανάδοχος σύμβασης αναλαμβάνει νομικές δεσμεύσεις 

έναντι άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, μη συνδεόμενων με τον 

εργοδότη με νομικό δεσμό και με σκοπό την εκτέλεση μέρους της σύμβασης 

ΑΠ 139/2014, 2146/2014, 119/2013, 570/2007, ΟλΣτΕ 971/1998). Ο δε 

ανάδοχος παραμένει μόνος υπεύθυνος για το εκτελούμενο από τον 

υπεργολάβο μέρος. Η συμβατική σχέση μεταξύ υπεργολάβου και εργολάβου 

διέπεται από τα άρθρα 681 επομ. ΑΚ. Συνεπώς, τα τρία καταρχήν διακριτικά 

γνωρίσματα της υπεργολαβίας είναι πρώτον, η ιδιότητα του υπεργολάβου ως 

τρίτου έναντι του αναδόχου/προσφέροντος (επί παραδείγματι οι εργασίες που 

εκτελεί ο μισθωτός που απασχολεί ο ανάδοχος δεν συνιστούν “υπεργολαβία”, 

αφού αυτές θεωρούνται ως εργασίες ευθέως εκτελούμενες από τον ίδιο τον 

ανάδοχο) για τη δε ιδιότητα του “τρίτου” στην περίπτωση νομικών 

προσώπων, αρκεί η αυτοτελής νομική προσωπικότητα ασχέτως δεσμών ή 

διαχειριστικής ή νομικής εξάρτησης του τρίτου με τον ανάδοχο (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 

415/2013 και Αποφάσεις Δ.Ε.Κ. της 14.4.1994, C-389/92, Ballast Nedam 

Groep I, Συλλογή 1994, σ. Ι1289, σκέψεις 15-18 και της 18.12.1997, C-5/97, 

Ballast Nedam Groep II, Συλλογή 1997, σ. Ι-7549, σκέψεις 12, 13). Δεύτερον, 
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η εκτέλεση από τον υπεργολάβο μέρους του συμβατικού αντικειμένου και 

επομένως δεν νοείται “υπεργολαβία” για αντικείμενο που δεν υπάγεται στο 

φυσικό αντικείμενο της διαδικασίας, όπως ορίζεται συγκεκριμένα από την ανά 

περίπτωση διακήρυξη (ΣτΕ 196/2006, 199/2008, 1190/2009). Τρίτον, η 

ανυπαρξία συμβατικής σχέσης μεταξύ τρίτου και αναθέτουσας αρχής, αφού 

μεταξύ αναθέτουσας αρχής-αναδόχου - υπεργολάβου προκύπτει ένα σχήμα 

τριών αυτοτελών μεταξύ τους διμερών και σχέσεων και διμερώς σχετικών 

ενοχών, όπου ο υπεργολάβος συνδέεται συμβατικά μόνο με τον ανάδοχο, 

εκτελεί δε τις εργασίες του στο πλαίσιο των δικών του συμβατικών 

υποχρεώσεων έναντι του ίδιου του αναδόχου (και όχι έναντι της 

αναθέτουσας), ο ανάδοχος ευθύνεται ο ίδιος έναντι της αναθέτουσας και για 

ό,τι εκτελεί ο υπεργολάβος, οι δε υποχρεώσεις του αναδόχου έναντι του 

υπεργολάβου διέπουν καταρχήν τις μεταξύ τους σχέσεις. H δε αναθέτουσα 

αρχή δύναται να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς τον 

υπεργολάβο, αλλά και πάλι ούτως αποσβένει τη δική της οφειλή έναντι του 

αναδόχου, δηλαδή καταβάλλει μεν για λογαριασμό τρίτου αλλά αντί 

καταβολής σε αυτόν κατά την ΑΚ 417 (και επομένως δεν δημιουργείται μια 

αυτοτελής και νέα ενοχή μεταξύ αναθέτουσας και υπεργολάβου). Επομένως, 

ο υπεργολάβος δεν καθίσταται αντισυμβαλλόμενος της αναθέτουσας και 

ανάδοχος, η πρόταση υπεργολαβίας από τον προσφέροντα δεν συνιστά 

ένωση οικονομικών φορέων ή κοινοπραξία, περίπτωση όπου το σύνολο των 

μελών συνιστούν προσφέροντες 

23. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της 

αιτιολόγησης της προσφοράς του παρεμβαίνοντος, ο τελευταίος επικαλέστηκε 

και προσκόμισε: α)  την προσφορά του Σταματελόπουλου Χρήστου, στην 

οποία αναφέρεται: «καθώς αναλύσαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, 

σύμφωνα με τη μελέτη του έργου[…]σας προσφέρουμε τα παρακάτω: 

Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και 

κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς 

υαλωτό […]στην παραπάνω προσφορά περιλαμβάνεται εργασία και υλικά». 

Επίσης, β) την προσφορά του ... …. για τις εργασίες: «1.Επικάλυψη αρμών 

διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με 
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γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm ΜΜ 35,00 10€/μ (εργασία & υλικά) 350,00 

€ 2 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη 

λαμαρίνα (πλάτους 200χιλ και πάχους 1χιλ) ΜΜ 435,00 1,30€/μ (εργασία & 

υλικά) 585,00 € 3 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών 

σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως (σύμφωνα με τα πρότυπα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός των επιφανειών.) m2 980,00 

1,50€/μ2 (εργασία) 1.470,00 € 4 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με 

εποξειδικά υλικά Μ2 3 1,50€/μ2 (εργασία) 4,5 € 5 Επίστρωση απλή με 

ασφαλτόπανο (2,5 kg ανά m2) m2 5.105,00 1,50€/μ2 (εργασία) 7.657,50 € 6 

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με 

επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους0,08 mm m2 808,00 

1,50€/μ2 (εργασία) 1.212,00 € 7 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων 

αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό ΜΜ 10,00 3€/μ 

(εργασία) 30,00 € 8 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη m2 

170,00 1,50€/μ2 (εργασία) 255,00 € 9 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως 

επί επιφανειών σκυροδέματος m2 1.500,00 1,50€/μ2 (εργασία) 2.250,00 € 10 

Αποξήλωση τσιμεντόπλακων τύπου "sahdwich" με μόνωση τύπου dow, 

διαλογή, συσσώρευση και επανατοθέτηση». Ακόμη, γ) την εξής προσφορά της 

… -… …., σύμφωνα με την οποία: «λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του έργου και τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την 

αυτοψία και το τιμολόγιο μελέτης σας παραθέτουμε την προσφορά. Στις τιμές 

περιλαμβάνεται κόστος εργασίας (εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης) και 

υλικών κάσσες ανάρτησης θυρόφυλλων [..]θύρες σιδηρές απλού σχεδίου 

[…]θύρες σιδηρές ανοιγόμενες[…]προστατευτικές επενδύσεις 

θυρόφυλλων[…]σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους […]κιγκλιδώματα από 

σιδηροσωλήνες Φ[…]».Τέλος, επικαλέσθηκε και την εξής προσφορά δ) του 

Θυμέλη Ευαγγέλου, σύμφωνα με την οποία: «έχοντας μελετήσει το Τιμολόγιο 

Μελέτης και αυτοψία των κτιρίων σας προσφέρω τις παρακάτω τιμές για 

εργασίες[…]κατασκευή αθλητικού δαπέδου basket[…]επάλειψη επιφανειών 

σκυροδέματος με ελαστομερές γαλάκτωμα [..]επίστρωση με χυτό 

αντιολισθητικό[…]σύμφωνα με το ΑΤ 46 του Τιμολόγιου Μελέτης[…]». 

24. Επειδή, από την απλή αντιπαραβολή των εργασιών που, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω έγγραφα-προσφορές, θα εκτελέσουν οι ως άνω φορείς, με τις 
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αντίστοιχες εργασίες του Τιμολογίου Μελέτης (βλ. ανωτέρω σκέψη 19) 

προκύπτει η απόλυτη ταυτότητά τους κι, επομένως, δεν χωρεί αμφιβολία ότι 

οι εν λόγω εργασίες συμπίπτουν με μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

Περαιτέρω, με σαφήνεια προκύπτει από την ως άνω αιτιολόγηση της 

προσφοράς του παρεμβαίνοντος ότι οι οικονομικοί φορείς «... …», «… …», 

«… -….», «… …» θα αναλάβουν, όχι μόνο την προμήθεια υλικών αλλά  και 

την εκτέλεση των ως άνω αναλυτικά αναφερόμενων στα σχετικά έγγραφα 

εργασιών, τις οποίες δεσμεύονται να εκτελέσουν σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες στο Τιμολόγιο Μελέτης τεχνικές προδιαγραφές και σε 

απόλυτη συμφωνία με αυτό, ώστε οι ανωτέρω δεν ορίζονται μόνο ως 

προμηθευτές υλικών.  Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και του γεγονότος 

ότι η υπεργολαβία αφορά αντικείμενο που υπάγεται στο φυσικό αντικείμενο 

της προκηρυχθείσας δημόσιας σύμβασης, όπως το αντικείμενο αυτό ορίζεται 

συγκεκριμένα από την ανά περίπτωση διακήρυξη (ΣτΕ 196/2006, 199/2008, 

1190/2009, βλ. και Κατευθυντήρια Οδηγία 10 της ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 

139/2015 με θέμα «ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ»),  εν προκειμένω πληρούται 

το βασικό χαρακτηριστικό του υπεργολάβου, ο οποίος αναλαμβάνει να 

εκτελέσει ο ίδιος ένα τμήμα της σύμβασης, η εκτέλεση της οποίας έχει 

ανατεθεί καταρχήν στον ανάδοχο, ήτοι εν προκειμένω υφίσταται συμφωνία 

υπεργολαβίας, ήτοι ο ανάδοχος έχει συμφωνήσει  με τρίτον οικονομικό φορέα 

ότι ο τελευταίος θα εκτελέσει/υλοποιήσει ένα τμήμα του συμβατικού 

αντικειμένου. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια μορφή συμμετοχής στην εκτέλεση 

της σύμβασης, προσώπου διαφορετικού του αναδόχου αυτής, δηλαδή, η 

υπεργολαβία, είναι η πιο άμεση μορφή ανάμιξης τρίτου οικονομικού φορέα 

στην εκτέλεση δημόσιας σύμβασης, καθότι ο τρίτος φορέας-υπεργολάβος 

αναλαμβάνει ο ίδιος την εκτέλεση ενός μέρους του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, στη θέση του αναδόχου- εργολάβου. Συνεπώς, εν προκειμένω 

που οι ως άνω επιχειρήσεις, που είναι τρίτες τόσο ως προς τον 

παρεμβαίνοντα όσο και ως προς την αναθέτουσα αρχή, δηλώθηκε ότι θα 

εκτελέσουν συγκεκριμένο τμήμα του συμβατικού αντικειμένου, πρόκειται 

αναμφίβολα για υπεργολάβους, αδιαφόρως του πως χαρακτήρισε τις οικείες 

συμβάσεις ο παρεμβαίνων κι αδιαφόρως αν υποβλήθηκαν υπεργολαβικά 
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συμφωνητικά, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς του παρεμβαίνοντα 

και της αναθέτουσας αρχής. Συναφώς, απορριπτέος τυγχάνει ο ισχυρισμός 

της αναθέτουσας αρχής ότι εν προκειμένω δεν υφίσταται υπεργολαβία αφού 

δεν υποβλήθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου με τις ανωτέρω επιχειρήσεις, 

αλλά οικονομικές προσφορές, βάση των οποίων ο παρεμβαίνων  αιτιολόγησε 

την τιμή της οικονομικής του προσφοράς. Και τούτο διότι κατά παγία 

νομολογία υπεργολαβία υπάρχει οσάκις υφίσταται ανάθεση της εκτέλεσης 

τμήματος της συναφθησόμενης συμβάσεως σε τρίτους, δηλαδή σε 

οικονομικούς φορείς μη συνδεόμενους με την αναθέτουσα αρχή με νομικό 

δεσμό, ανεξαρτήτως της ειδικότερης νομικής φύσης της σχέσης βάσει της 

οποίας θα αναλάβουν αυτοί έναντι του αναδόχου την εκτέλεση των σχετικών 

εργασιών (ΣτΕ Ε.Α. 170/2020 πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 196/2006, πρβλ., επίσης, ως 

προς την έννοια του “υπεργολάβου”, ΑΠ 119/2013, 570/2007, ΔΕΑθ 

346/2021). Επιπρόσθετα, απορριπτέος ως αλυσιτελής τυγχάνει ο ισχυρισμός 

της αναθέτουσας αρχής ότι αφού ο παρεμβαίνων δεν δήλωσε στο ΕΕΕΣ του 

την ύπαρξη υπεργολάβου και αφού δεν χαρακτήρισε ρητώς τις προσφορές 

των ως άνω επιχειρήσεων ως συμβάσεις υπεργολαβίας, τότε δεν προκύπτει 

ότι είναι τέτοιες. Πλην, όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός, με τον οποίο λαμβάνεται 

ως δεδομένο το ζητούμενο, δεν μπορεί να γίνει δεκτός αφού δεν περιέχει 

καμία κρίση επί των προβαλλόμενων ισχυρισμών. Αλυσιτελώς ακόμη η 

αναθέτουσα αρχή επικαλείται προς απόρριψη των ανωτέρω ισχυρισμών, 

έτερη απόφαση της Αρχής, ενόψει της αρχής της αυτοτέλειας των δημόσιων 

διαγωνιστικών διαδικασιών και της διαφοροποίησης των πραγματικών 

περιστατικών που ελήφθησαν σε κάθε περίπτωση υπόψη. Περαιτέρω, είναι 

αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της αναθέτουσας αρχής περί απόρριψης της 

προσφυγής για λόγους δημοσίου συμφέροντος αφού κατά πάγια νομολογία 

λόγοι δημόσιου συμφέροντος επιβάλλουν και την τήρηση της νομιμότητας στις 

τηρούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. Αναφορικά δε με τον ισχυρισμό του 

παρεμβαίνοντος περί παραβίασης του ίσου μέτρου κρίσης τυγχάνει 

απορριπτέος καθώς  στηρίζεται σε μελλοντικά κι αβέβαια γεγονότα και όχι σε 

αποδεδειγμένως ίδια περιστατικά που, ωστόσο, κρίθηκαν διαφορετικά αφού ο 

προσφεύγων δεν έχει κληθεί να υποβάλει αιτιολόγηση και επιπλέον δεν έχει 

χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, όπως έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ του, δήλωση 
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που δε νοείται να έχει διαψευσθεί από την αιτιολόγησή του, αφού δεν έχει 

κληθεί να υποβάλει τέτοια. Επομένως, ως βασίμως ο προσφεύγων 

ισχυρίζεται, γενομένου δεκτού του λόγου της προσφυγής, η προσφορά του 

παρεμβαίνοντος καθίσταται απορριπτέα, καθότι δεν δήλωσε στο ΕΕΕΣ του ότι 

προτίθεται να αναθέσει σε εργολάβο εργασίες του συμβατικού αντικειμένου, 

ούτε υπέβαλε ΕΕΕΣ για εκείνον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, 

ώστε περαιτέρω να ελεγχθούν στο πρόσωπό του αφενός μεν η συνδρομή 

των κριτηρίων επιλογής κι αφετέρου η ανυπαρξία λόγων αποκλεισμού.  

25. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή 

και ν’απορριφθεί η παρέμβαση. 

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

το καταβληθέν παράβολο. 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται την προσφυγή κι ακυρώνει την προσβαλλομένη κατά το σκέλος 

αυτής με το οποίο έγινε δεκτή η προσφορά του παρεμβαίνοντος, σύμφωνα με 

το σκεπτικό. 

Απορρίπτει την παρέμβαση. 

Ορίζει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 13-09-2022 και εκδόθηκε στις 30-09-

2022 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

  

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

    ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΝΑΒΑ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 
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