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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνεδρίασε την 26-11-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Mαργαρίτα Κανάβα, στη 

θέση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

Για να εξετάσει την από 18-10-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

1962/19-10-2021 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «………….» και των 

μελών της, νόμιμα εκπροσωπούμενων (εφεξής «πρώτη προσφεύγουσα»). 

Και την από 18-10-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

1967/19-10-2021 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «……….», νόμιμα 

εκπροσωπούμενων (εφεξής «δεύτερη προσφεύγουσα»). 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «……………..», νομίμως 

εκπροσωπουμένης. 

Της από 27-10-2021 παρεμβαίνουσας προς απόρριψη της δεύτερης 

προσφυγής, «………» και των μελών της, νομίμως εκπροσωπούμενων (πρώτη 

παρεμβαίνουσα). 

Της από 29-10-2021 παρεμβαίνουσας προς απόρριψη της δεύτερης 

προσφυγής «……………», νομίμως εκπροσωπούμενης (δεύτερη  

παρεμβαίνουσα).  

Της από 29-10-2021 παρεμβαίνουσας προς απόρριψη αμφότερων των 

προσφυγών, «Ένωσης Προσώπων με την επωνυμία «…….» και των μελών 

της, νομίμως εκπροσωπούμενων (τρίτη παρεμβαίνουσα). 

Της από 29-10-2021 παρεμβαίνουσας προς απόρριψη της δεύτερης 

προσφυγής, πρώτου προσφεύγοντος. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, οι προσφεύγουσες ζητούν την 

ακύρωση της κοινοποιηθείσας την 6-10-2021 με αρ. 345/5.10.2021 απόφασης 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος, όσον αφορά την 



Αριθμός Αποφάσεων: 1835 και 1836/2021 

 2 

πρώτη προσφυγή κρίθηκε δεκτός ο τρίτος παρεμβαίνων και όσον αφορά τη 

δεύτερη προσφυγή, κρίθηκαν δεκτοί ο πρώτος προσφεύγων και οι τρείς 

παρεμβαίνοντς, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για 

το έργο…………, εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 142.200.000 ευρώ, που 

απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 28-5-2021, δημοσιεύθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ …………την 2-6-2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με 

συστημικό α/α …………….  

Η αναθέτουσα υποβάλλει τις από 2-11-2021 κοινοποιηθείσες Απόψεις 

της και οι προσφεύγοντες τα κατά παρέκταση στην επόμενη εργάσιμη ημέρα 

μετά την 7-11-2021, από 8-11-2021 υπομνήματά τους. Ο πρώτος παρεμβαίνων 

υποβάλλει απαραδέκτως, το από 11-11-2021 υπόμνημά του κατά του από 9-

11-2021 υπομνήματος του δεύτερου προσφεύγοντος, αφού κατ’ άρ. 365 Ν. 

4412/2016, αφενός δεν προβλέπεται υπόμνημα κατά υπομνήματος, αφετέρου 

και σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής του άπαξ υποβαλλομένου 

υπομνήματος είναι πενθήμερη από την κοινοποίηση των Απόψεων της 

αναθέτουσας. 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ 

39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ………., ποσού ευρώ 

15.000 και στο ……………….., ποσού ευρώ 15.000 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου αποστολής προς δημοσίευση, εμπροθέσμως 

και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκούνται κατά παρέκταση στην επόμενη από 

την 16-10-2021 εργάσιμη ημέρα, οι στρεφόμενες κατά της από 6-10-2021 

κοινοποιηθείσας εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίου αιτήσεων συμμετοχής, 

προσφυγές των αποδεκτών προσφευγόντων κατά των ως άνω ανά προσφυγή 

καθ’ ων αποδεκτών συνδιαγωνιζομένων και παραδεκτώς παρεμβαινόντων, 

μετά την από 19-10-2021 κοινοποίηση των προσφυγών.  Επομένως, οι 
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προσφυγές και οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να 

εξετασθούν περαιτέρω κατ’ ουσία. 

3. Επειδή, όσον αφορά τη δεύτερη προσφυγή και καθ’ ο μέρος 

στρέφεται κατά της δεύτερης παρεμβαίνουσας, προκύπτει ότι στην παρ. 7.4.2. 

της Πρόσκλησης ως προς τη ζητούμενη Ειδική Εμπειρία του Υποψηφίου στη  

σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ ορίζεται ότι «Ο 

Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος, 

τα μέλη αυτής, πρέπει να διαθέτει εμπειρία, στους τομείς των συμβάσεων 

παραχώρησης ή/και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) 

Ειδικότερα, ο Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως 

Υποψήφιος, τουλάχιστον ένα από τα μέλη αυτής, θα πρέπει να διαθέτει, κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την Ημερομηνία Υποβολής, 

εμπειρία στη σύναψη ή υλοποίηση συμβάσεων παραχώρησης ή/και 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), στις οποίες το άθροισμα 

της δεσμευτικής επένδυσης και των δανειακών κεφαλαίων (στο εξής «τα 

Επενδυόμενα Κεφάλαια») να είναι τουλάχιστον συνολικά είκοσι πέντε 

εκατομμύρια (€25.000.000,00), ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Αποδεκτό Έργο για τη διαπίστωση της ως άνω εμπειρίας νοείται κάθε σύμβαση 

παραχώρησης ή/και σύμβαση Σ.Δ.Ι.Τ., της οποίας το άθροισμα της δεσμευτικής 

επένδυσης και των δανειακών κεφαλαίων να είναι τουλάχιστον δέκα 

εκατομμύρια ευρώ (≥ 10.000.000 €), μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, θα 

λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της σταθμισμένης (κατά το ποσοστό 

συμμετοχής εκάστου Υποψήφιου στον οικονομικό φορέα που εκτέλεσε τις 

συμβάσεις που επικαλείται ο Υποψήφιος) αξίας των Επενδυόμενων Κεφαλαίων 

των συμβάσεων παραχώρησης ή/και συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ., που επικαλείται ο 

Υποψήφιος. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος, η 

κατά τα ανωτέρω στάθμιση γίνεται με βάση το δηλούμενο ποσοστό συμμετοχής 

αυτών των μελών στην Ένωση Προσώπων. Για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου, η έννοια των προαναφερόμενων όρων (δεσμευτική επένδυση, 

δανειακά κεφάλαια) ορίζεται κατ’ αναλογία των διατάξεων των παρ. 2.1.7 και 
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2.1.8, αντιστοίχως». Περαιτέρω, κατά την παρ. 9.6.2. της Πρόσκλησης, ορίζεται 

ότι «Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 7.4.2 , o Υποψήφιος ή, σε 

περίπτωση Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτής, υποχρεούται να 

υποβάλει: (α) Πίνακα συνταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 της 

Πρόσκλησης. (β) Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί 

από την αρμόδια αρχή (π.χ. αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, κύριος του 

έργου, ανεξάρτητος μηχανικός-ελεγκτής) ως προς τα έργα που θα περιληφθούν 

στον Πίνακα της παρούσας παραγράφου, με τα οποία θα αναφέρεται και θα 

πιστοποιείται η ανάληψη ή/και η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα 

εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων ή/και συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ. από τον 

Υποψήφιο, το χρονικό διάστημα της σύμβασης με προσδιορισμό χρόνου 

έναρξης και λήξης, η φύση της οικείας σύμβασης, καθώς και ο βαθμός και ο 

τρόπος συμμετοχής του Υποψηφίου στην εκτέλεση του έργου (π.χ. ποσοστό 

συμμετοχής σε κοινοπραξία, συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ειδικού 

σκοπού κ.λπ.), το σύνολο των Επενδυομένων Κεφαλαίων αυτού, κλπ. Εφόσον 

είναι αδύνατη η προσκόμιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του απαιτούμενου 

πιστοποιητικού του εργοδότη, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης 

Δήλωσης, στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι 

δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα βεβαιώνεται η 

ανάληψη ή/και η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκου-σα εκτέλεση 

συμβάσεων παραχώρησης έργων ή συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ. από τον Υποψήφιο, 

καθώς και όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. (γ) Αντίγραφο της 

σύμβασης/εων, που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, άλλως αποσπάσματα 

αυτών, από τα οποία όμως θα προκύπτουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα 

ανωτέρω στοιχεία και εφόσον ούτε τούτο είναι δυνατό, Υπεύθυνη Δήλωση του 

Υποψηφίου από την οποία θα προκύπτουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα 

ανωτέρω στοιχεία, και στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι, για  

τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της σύμβασης/εων και των 

αποσπασμάτων της/τους». Άρα, ζητήθηκε προς στοιχειοθέτηση απαίτησης 

εμπειρίας, ουσιώδες στοιχείο της οποίας για την πλήρωση των απαιτήσεων της 

διακήρυξης είναι τα επενδεδυμένα κεφάλαια, να υποβληθεί αφενός 
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βεβαίωση/πιστοποιητικό, αφετέρου αντίγραφο της σύμβασης. Τα επενδεδυμένα 

κεφάλαια θα πρέπει να προκύπτουν από τις ως άνω βεβαιώσεις και αν δεν 

προκύπτουν εξ αυτών, αρκεί να προκύπτουν από τα αντίγραφα συμβάσεων ή 

αποσπάσματα αυτών και «εφόσον ούτε τούτο είναι δυνατό», αρκεί υπεύθυνη 

δήλωση από την οποία προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία της σύμβασης, 

μεταξύ των οποίων και τα επενδεδυμένα κεφάλαια. Ουδόλως προκύπτει ότι τα 

επενδεδυμένα κεφάλαια, ως και τα εν γένει προσδιοριστικά στοιχεία του οικείου 

προς συμπλήρωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της διακήρυξης και του εντός αυτού 

πύνακα, θα πρέπει αναγκαία να αναφέρονται και να τεκμηριώνονται σωρευτικά 

και από τις βεβαιώσεις και από τις συμβάσεις και δη, επί ποινή αποκλεισμού, 

άλλως θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη περί αυτών δήλωση και τούτο ακόμη 

και αν προκύπτουν εκ μίας κατηγορίας των ανωτέρω υπό β’ και γ’ 

δικαιολογητικών, ήτοι των βεβαιώσεων ή των αντιγράφων σύμβασης. Και 

πάντως, ακριβώς λόγω του ότι συγχρόνως τα στοιχεία αυτά αναφέρονται ως 

απαιτούμενα καταρχήν να περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις, ότι τα στοιχεία 

αυτά θα προκύπτουν από τα αντίγραφα συμβάσεων, ως και ότι η υπεύθυνη 

δήλωση «από την οποία θα προκύπτουν» τα στοιχεία αυτά, υποβάλλλεται 

εφόσον «ούτε τούτο», ήτοι να προκύπτουν από τα αντίγραφα ή αποσπάσματα 

συμβάσεων, είναι δυνατόν, το εύλογο εκ των ανωτέρω συμπέρασμα είναι ότι τα 

στοιχεία αυτά, μεταξύ των οποίων και τα επενδεδυμένα κεφάλαια, δηλώνονται 

υπευθύνως, αποκλειστικά αν δεν προκύπτουν ούτε από τις βεβαιώσεις ούτε 

από τις συμβάσεις. Εξάλλου, ως ο όρος ήταν γεγραμμένος στη διακήρυξη, δεν 

κατέλειπε και δη, με σαφήνεια, εύλογο περιθώριο συναγωγής συμπεράσματος 

ότι εφόσον ένα στοιχείο προκύπτει ήδη από τη βεβαίωση (περί της έλλειψης της 

οποίας ομοίως προβλέπεται, όπως και για τις συμβάσεις, υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης), θα πρέπει να υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση, δια μόνου του 

λόγου ότι το ίδιο στοιχείο δεν αναφέρεται και στη σύμβαση, αλλά προέκυπτε 

πως η υπεύθυνη δήλωση υποβαλλόταν για όσα στοιχεία δεν αναγράφονταν 

ούτε στη βεβαίωση ούτε στη σύμβαση. Άλλωστε, τα κεφάλαια αυτά αναφέρονται 

ως απαιτούμενο στοιχείο καταρχήν και ειδικώς επί των βεβαιώσεων, ενώ ως 

προς τις συμβάσεις ορίζεται μεν ότι εξ αυτών θα προκύπτουν τα περί των 
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βεβαιώσεων αναφερόμενα στοιχεία, άλλως και μόνο όταν «ούτε τούτο», άρα η 

αναφορά στις συμβάσεις, είναι δυνατή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση. 

Επομένως, δια της διατύπωσης «εφόσον ούτε τούτο» συνάγεται ότι η αναφορά 

στις συμβάσεις χρειάζεται αν δεν προκύπτουν τα στοιχεία αυτά εκ των 

βεβαιώσεων. Εξάλλου, ακόμη και αν η διατύπωση «εφόσον ούτε τούτο» είχε 

οιαδήποτε άλλη ερμηνεία, σε κάθε περίπτωση ουδόλως προέκυπτε με 

σαφήνεια ποια ήταν αυτή ούτε προέκυπτε μια άλλη ερμηνεία ως επικρατέστερη 

και σε κάθε περίπτωση, η ως άνω διατύπωση ήταν επαρκής για να 

δημιουργείται εύλογη πεποίθηση ότι η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται όταν ένα 

στοιχείο που δεν αναφέρεται στη σύμβαση, δεν προκύπτει ούτε ήδη από τη 

βεβαίωση. Και πάντως ουδόλως προκύπτει ότι εφόσον αναφέρονται στις 

βεβαιώσεις, όπως ζητά η περ. β’ του ως άνω όρου, ότι θα πρέπει σωρευτικά να 

αναφέρονται και στις συμβάσεις ή εναλλακτικά και σε ειδική πρόσθετη 

υπεύθυνη δήλωση περί αυτών. Συνεπώς, αν μη τι άλλο δεν προκύπτει ως 

σαφής λόγος απόρριψης, η μη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με τα ανωτέρω 

στοιχεία, που ήδη προκύπτουν από τις βεβαιώσεις, επειδή απλώς δεν 

αναφέρονται συγχρόνως και στις συμβάσεις. Ο δεύτερος παρεμβαίνων υπέβαλε 

βεβαίωση του …… της 21-2-2020 περί της σύμβασης παραχώρησης με τη …… 

ως παραχωρησιούχο, στην οποία βεβαιώνεται ότι μετείχε ως μέτοχος,  που 

αναφέρει ρητά τα επενδεδυμένα κεφάλαια ειδικώς του δεύτερου παρεμβαίνοντα 

και άρα, ουδόλως το γεγονός πως η σύμβαση δεν αναφέρει το οικείο στοιχείο 

συνεπαγόταν απαράδεκτο υποβολής της ή υποχρέωση της δεύτερης 

παρεμβαίνουσας και δη σαφή, να υποβάλει επιπροσθέτως και υπεύθυνη 

δήλωση για τα ήδη βεβαιούμενα εκ του αρμοδίου φορέα, επενδεδυμένα 

κεφάλαια, απορριπτομένου ούτως του μόνου λόγου της δεύτερης προσφυγής 

κατά του δεύτερου παρεμβαίνουσας. Για την ταυτότητα του λόγου, απορριπτέος 

τυγχάνει και ο αντίστοιχος ισχυρισμός της δεύτερης προσφυγής κατά του τρίτου 

παρεμβαίνοντος, αφού για τον τρίτο παρέχοντα στήριξη προς πλήρωση της ως 

άνω απαίτησης, υπέβαλε βεβαίωση που αναφέρει τα επενδεδυμένα κεφάλαια, 

ως και τα λοιπά περί των βεβαιώσεων απαιτούμενα στοιχεία, αλλά και 

υπεύθυνη δήλωση του με τα επενδεδυμένα κεφάλαια και άρα, ουδόλως υπήρχε 
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υποχρέωση τα ίδια στοιχεία να αναφέρονται και στη σύμβαση. Σημειωτέον, ότι 

ο ως άνω όρος 9.6.2.γ αναφέρεται σε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πλην 

όμως ο όλος όρος και η απαίτηση καταρχήν προφανώς αναφέρεται στον 

υποψήφιο και άρα, όταν τρίτος στηρίζει με δικό του προσόν για την πλήρωση 

της απαίτησης, η δήλωση αρκεί να είναι ακριβώς του κατέχοντος το προσόν και 

αντισυμβαλλομένου της οικείας σύμβασης, τρίτου. Επιπλέον, αβασίμως ο 

δεύτερος προσφεύγων προβάλλει ως λόγο απόρριψης του τρίτου 

παρεμβαίνοντα, ότι ο ως άνω τρίτος ….. που στηρίζει τον τρίτο παρεμβαίνοντα, 

αναφέρει στο υπόδειγμα 2 ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, ότι «η εταιρία «…….», την οποία εκπροσωπώ, 

δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά, κατά περίπτωση και ανάλογα με την 

παρεχόμενη ικανότητα (όπως, ιδίως, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του 

Κατασκευαστή)...» και ότι εκ τούτου προκύπτει ότι η …….. δεν δανείζει την 

ικανότητα του όρου 7.4.2, αλλά ικανότητα που αφορά κατασκευαστή. Και ο ως 

άνω ισχυρισμός της είναι αβάσιμος, διότι στην προσφορά του τρίτου 

παρεμβαίνοντα, αναφέρεται ρητά ότι η ……….στηρίζει επί των απαιτήσεων των 

όρων 7.4.2 και 9.6.2, στο υπόδειγμα επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο 

…. του τρίτου παρεμβαίνοντα και στο ………της ……ως τρίτου, ως και προς 

επίρρωση των ανωτέρω, στο πρακτικό ΔΣ μελών της τρίτης παρεμβαίνουσας. 

Συνεπώς, ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται ότι η στήριξη αφορά τις απαιτήσεις 

7.4.2 και 9.6.2, με τις οποίες συνάδουν και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και 

ουδόλως η μεμονωμένη αναφορά στο ως άνω έγγραφο περί κατασκευαστή, 

δύναται να καταλείπει ουδεμία περί τούτου αμφιβολία και αυτό ενώ ο όρος 14.2 

της πρόσκλησης, ορίζει όχι μόνο τη δυνατή διόρθωση προδήλου γραφικού 

σφάλματος που ουδεμία ασάφεια δημιουργεί, αλλά ακόμη και τη διόρθωση 

ελλιπών ή λανθασμένων πληροφοριών («14.2. Διευκρινίσεις Σε περίπτωση που 

οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που υποβάλλονται από τους Υποψηφίους είναι 

ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης 

και της διαφάνειας, ζητεί από τους Υποψηφίους μέσω της λειτουργικότητας της 

‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να υποβάλουν, να συμπληρώσουν, να 
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αποσαφηνίσουν ή να ολοκληρώσουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση 

των περιεχομένων του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός προθεσμίας 

που θα ταχθεί από αυτήν και η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δέκα 

(10) ημερών και μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης του σχετικού αιτήματος. Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ο 

οποίος περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 

συμπλήρωσή τους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ή για τον οποίο ο 

Υποψήφιος δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 

Αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, απορρίπτεται.»). 

Άρα, ούτως ή άλλως η ως άνω περί κατασκευαστή αναγραφή δεν άγει σε καμία 

περίπτωση σε αοριστία και αποκλεισμό της προσφοράς ή σε συμπέρασμα ότι 

αφορά άλλες απαιτήσεις πλην των όρων 7.4.2 και 9.6.2 και σε κάθε περίπτωση, 

ακόμη και ως πρόδηλο γραφικό σφάλμα είναι διορθωτέα, ενώ πάντως εν 

προκειμένω, ούτως ή άλλως, δεν προκύπτει ότι το ως άνω γραφικό σφάλμα, 

ενόψει όλων των ανωτέρω πολλαπλών σαφών αναφορών της προσφοράς, 

χρήζει αναγκαία διόρθωσης ή αποσαφήνισης. Συνεπώς, ο υπό δ’ κατά της 

τρίτης παρεμβαίνουσας λόγος της δεύτερης προσφυγής, είναι απορριπτέος. 

4. Επειδή, περαιτέρω, όσον αφορά τους λοιπούς κατά της τρίτης 

παρεμβαίνουσας ισχυρισμούς της δεύτερης προσφυγής, οι όροι 9.3 επ. της 

πρόσκλησης ορίζουν τα ακόλουθα «9.3. Υποφάκελος Α (Τμήμα ΙΙ) – 

Νομιμοποιητικά έγγραφα 9.3.1. Στον Υποφάκελο Α’ περιλαμβάνονται επίσης τα 

έγγραφα νομιμοποίησης του Υποψηφίου και οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις, που 

τεκμηριώνουν την εξουσία υπογραφής της εν λόγω Επιστολής Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για λογαριασμό του Υποψηφίου, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα παρακάτω. Τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα νομιμοποίησης 

θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τριάντα (30) τελευταίων εργάσιμων 

ημερών πριν από την υποβολή τους ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. 9.3.2. Σε 

περίπτωση μεμονωμένου Υποψηφίου νομικού προσώπου, πρακτικό 
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συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Υποψηφίου, σε περίπτωση Α.Ε., 

ή πρακτικό των Διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με το 

οποίο: (α) Εγκρίνεται η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 

Υποψηφίου στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (β) Ο Υποψήφιος αποδέχεται όλες τις 

ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό. (γ) Δηλώνεται ότι ο Υποψήφιος έχει λάβει 

γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  

τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (δ) 

Δηλώνεται ότι ο Υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  

και δεν υφίστανται εταιρικοί περιορισμοί, περιορισμοί λόγω ανταγωνισμού ή  

άλλοι νομικοί περιορισμοί που κωλύουν την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης  

Ενδιαφέροντος από τον Υποψήφιο. (ε) Δηλώνεται ότι συμμετοχή του 

Υποψηφίου στον Διαγωνισμό λαμβάνει χώρα με αποκλειστική ευθύνη και 

δαπάνη του ιδίου και δε γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσής του από 

την Αναθέτουσα Αρχή ή τους συμβούλους της λόγω αυτής καθ’ εαυτής της 

συμμετοχής του Υποψηφίου στον Διαγωνισμό. (στ) Δηλώνεται ότι όλες οι 

πληροφορίες, δηλώσεις και δικαιολογητικά ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα που 

έχουν υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αληθή και 

ακριβή και ότι δεν έχουν αποκρυβεί πληροφορίες σχετικές με τον Διαγωνισμό 

και τον Υποψήφιο.  

(ζ) Ο Υποψήφιος δεσμεύεται για τη σύσταση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί  

Προσωρινός Ανάδοχος, της ΑΕΕΣ.(η) Ορίζεται εκπρόσωπος για τον 

Διαγωνισμό («ο Εκπρόσωπος Υποψηφίου») και αναπληρωτής του, με εξουσία 

να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται σύμφωνα 

με την παρούσα, καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που 

αναφέρονται σχετικά στην παρούσα, (θ) Ορίζεται συγκεκριμένο φυσικό 

πρόσωπο ως Αντίκλητος (και ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον 

ως άνω Εκπρόσωπο Υποψηφίου), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.). Επί Υποψήφιου 
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αλλοδαπού νομικού προσώπου, προσκομίζεται απόφαση του, κατά τον νόμο ή 

το καταστατικό του, διοικούντος αυτό οργάνου, η οποία περιέχει τα στοιχεία που 

αναφέρονται ανωτέρω, υπό στοιχεία (α) μέχρι (θ). 9.3.3. Σε περίπτωση νομικού 

προσώπου που μετέχει σε Ένωση Προσώπων, πρακτικό Απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση Α.Ε, ή Απόφαση των Διαχειριστών, σε 

περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., για κάθε μέλος της ένωσης, με το οποίο: (α) 

Εγκρίνεται η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως μέλους του 

Υποψηφίου στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (β) Ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής 

του μέλους στον Υποψήφιο και γίνονται αποδεκτά τα ποσοστά συμμετοχής των 

λοιπών μελών του Υποψηφίου. (γ) Το μέλος αποδέχεται όλες τις ευθύνες και 

υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στον 

Διαγωνισμό, από κοινού, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τα λοιπά μέλη του 

Υποψηφίου. (δ) Δηλώνεται ότι το μέλος έλαβε γνώση και αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, δεσμευόμενο από κοινού, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τα 

λοιπά μέλη του Υποψηφίου. (ε) Δηλώνεται ότι το μέλος δικαιούται, ως μέλος του 

Υποψηφίου, να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και δεν υφίστανται 

εταιρικοί περιορισμοί, περιορισμοί λόγω ανταγωνισμού ή άλλοι νομικοί 

περιορισμοί που κωλύουν την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος από τον Υποψήφιο. (στ) Δηλώνεται ότι η συμμετοχή του μέλους 

στον Διαγωνισμό λαμβάνει χώρα με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του ιδίου 

και δε γεννάται οποιοδήποτεδικαίωμα αποζημίωσής του από την Αναθέτουσα 

Αρχή ή τους συμβούλους της λόγω αυτής καθ’ εαυτής της συμμετοχής του 

μέλους στον Διαγωνισμό. (ζ) Δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις και 

δικαιολογητικά ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί με τον 

Φάκελο Εκδήλωσης  

Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχουν αποκρυβεί  

πληροφορίες σχετικές με τον Διαγωνισμό, το μέλος και τον Υποψήφιο.  

(η) Δηλώνεται ότι το μέλος δεσμεύεται να συστήσει από κοινού με τα λοιπά 

μέλη  
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του Υποψηφίου, σε περίπτωση ανακήρυξής του ως Προσωρινού Αναδόχου, την  

…, καθώς και ότι τα ποσοστά εκάστου ιδρυτικού μετόχου της ….. θα είναι  

τα αυτά με τα δηλούμενα ποσοστά συμμετοχής του ως μέλους του Υποψηφίου.  

(θ) Ορίζεται κοινός για όλα τα μέλη εκπρόσωπος του Υποψηφίου («ο 

Εκπρόσωπος Υποψηφίου») και αναπληρωτής εκπρόσωπος, με εξουσία να 

υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο (Ένωση Προσώπων) όλα τα έγγραφα 

του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των Υπεύθυνων Δηλώσεων που  

απαιτούνται στην παρούσα, καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που  

αναφέρονται σχετικά στην παρούσα Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

(ι) Ορίζεται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητος του Υποψηφίου, ο  

οποίος κατοικεί (και ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ανωτέρω  

κοινό Εκπρόσωπο Υποψηφίου), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού  

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, κ.λπ.). Επί αλλοδαπών 

νομικών προσώπων, μελών του Υποψηφίου, προσκομίζεται απόφαση του, 

κατά τον νόμο ή το καταστατικό του, διοικούντος αυτό οργάνου, που περιέχει τα 

στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, υπό στοιχεία (α) μέχρι (ι). …9.3.6. 

Επιπλέον, σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται τα ακόλουθα:  

(α) Πρόσφατο πιστοποιητικό εμπορικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο,  

έκδοσης εντός των τριάντα (30) τελευταίων εργάσιμων ημερών πριν από την  

υποβολή του ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο πιστοποιεί τη 

σύσταση  

και την εγγραφή του νομικού προσώπου στο μητρώο της αρμόδιας αρχής της  

χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο και την ύπαρξή του κατά την 

ημερομηνία  

έκδοσης του πιστοποιητικού.(β) Κωδικοποιημένο καταστατικό ή/και ιδρυτικό 

έγγραφο του νομικού προσώπου όπως ισχύει όχι παλαιότερα από τις τριάντα 

(30) τελευταίες εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής. (γ) Έγγραφα που αποδεικνύουν τον ορισμό διοίκησης και 

την εξουσία εκπροσώπησης ενός ή περισσότερων προσώπων (π.χ. 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Εκτελεστικοί Διευθυντές, Διαχειριστές, Συνδιαχειριστές 

κ.λπ.), ως ισχύει, εκδοθέντα εντός των τριάντα (30) τελευταίων εργάσιμων 
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ημερών πριν από την υποβολή τους ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής.  

… 9.3.8. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρ. 9.3.6 (εφόσον πρόκειται περί 

νομικού προσώπου, είτε αυτό ενεργεί αυτοτελώς είτε μετέχει σε Ένωση 

Προσώπων) και στην παρ. 9.3.7 (σε κάθε περίπτωση) υποβάλλουν επίσης ο 

Κατασκευαστής, ο Διαχειριστήςκαι τυχόν τρίτος οικονομικός φορέας τις 

ικανότητες του οποίου επικαλείται ο Υποψήφιος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 

της Πρόσκλησης. Τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα περιλαμβάνονται στον 

Υποφάκελο Α’ (Τμήμα ΙΙ).». Άρα, είναι σαφές ότι όλα τα ανωτέρω, πλην του 

όρου 9.3.6 κατά τον όρο 9.3.8, αφορούν αποκλειστικά τον υποψήφιο και τα 

μέλη υποψήφιας ένωσης και πάντως όχι τους παρέχοντες στήριξη στον 

υποψήφιο ή την υποψήφια ένωση, τρίτους προς πλήρωση απαιτήσεων της 

διακήρυξης. Άρα, για τους τρίτους έπρεπε να υποβληθούν τα δικαιολογητικά 

του όρου 9.3.6 (και του 9.3.7), δηλαδή πιστοποιητικό εμπορικού μητρώου περί 

σύστασης και εγγραφής, καταστατικό ή ιδρυτικό έγγραφο και εν γένει έγγραφα 

που αποδεικνύουν τον ορισμό διοίκησης και την εξουσία εκπροσώπησης. 

Συνεπώς, οι τρίτοι …. και ….., που δεν είναι μέλη της τρίτης παρεμβαίνουσας, 

αλλά παρέχοντες σε αυτή στήριξη, ουδόλως υπάγονταν στους ανωτέρω εκ του 

δεύτερου προσφεύγοντος, προβαλλόμενους όρους περί πρακτικού ΔΣ ως προς 

τη συμμετοχή στη διαδικασία και δεν χρειαζόταν να υποβληθεί πρακτικό ΔΣ 

περί παροχής στήριξης εξ αυτών στην τρίτη παρεμβαίνουσα, όπως αβάσιμα η 

δεύτερη προσφεύγουσα προβάλλει. Ομοίως, αβασίμως η τελευταία προβάλλει 

ότι το γεγονός πως η πρώτη ανωτέρω τρίτη παρέχουσα στήριξη εταιρεία 

αναφέρει στο …της στο πεδίο περί εκπροσώπων της, ότι ο εκπρόσωπος της 

ορίζεται από τα από 11-9-2021 και από 21-9-2021 πρακτικά ΔΣ της, σημαίνει 

πως κατά τον όρο 9.3, έπρεπε τα πρακτικά ΔΣ περί ορισμού αρμοδιοτήτων και 

εκπροσώπησης έπρεπε να να υποβληθούν με την προσφορά της τρίτης 

παρεμβαίνουσας, αφού ουδόλως ο όρος 9.3.6 απαιτεί και δη, ρητά και 

αποκλειστικά τέτοια πρακτικά, ως αποδεικτικά μέσα ορισμού διοίκησης και 

εκπροσώπησης, τα οποία αποδεικτικά μέσα κατά τον όρο 9.3.6.γ αναφέρονται 

ως εν γένει έγγραφα που δύνανται να αποδείξουν τα ανωτέρω. Για την ………, 

η τρίτη παρεμβαίνουσα υπέβαλε στον υποφάκελο Α τμήμα ΙΙ της προσφοράς 
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της το από 13-9-2021 πιστοποιητικό του αρμοδίου Επιμελητηρίου, που μεταξύ 

άλλων, στη σελ. 7 αυτού αναφέρει ρητά τους εκπροσώπους του, ονομαστικά 

και κατά τα στοιχεία κατοικίας, διορισμού τους και θητείας αυτών, ακόμη δε και 

τους ελεγκτές, ως και το από 7-9-2021 πιστοποιητικό Επιμελητηρίου που 

αναφέρει, σελ. 6 επ., τη σύνθεση του διοικητικού οργάνου του και τους 

εκπροσώπους του με τη θητεία τους και τις εξουσίες τους και άρα, η 

εκπροσώπηση και διοίκηση της προσηκόντως κατά τον όρο 9.3.6.γ 

αποδείχθηκε με την προσφορά της τρίτης παρεμβαίνουσας, σε αντίθεση με όσα 

η δεύτερη προσφεύγουσα προβάλλει. Συνεπώς, ο υπό γ’ κατά της τρίτης 

παρεμβαίνουσας, λόγος της δεύτερης προσφυγής είναι απορριπτέος κατά το 

σύνολο των ισχυρισμών του.  

5. Επειδή, όσον αφορά τους κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας 

ισχυρισμούς της δεύτερης προσφυγής, ο όρος 7.4.4 της πρόσκλησης ορίζει την 

εξής απαίτηση «7.4.4 Ειδική Εμπειρία του Διαχειριστή Ο Διαχειριστής, και σε 

περίπτωση Ένωσης Προσώπων ένα τουλάχιστον από τα μέλη αυτής, 

όπωςκατονομάζεται στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

2), θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον την ακόλουθη εμπειρία, στους τομείς 

της συντήρησης, και λειτουργίας Αποδεκτών Έργων. Ειδικότερα:(α) Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την Ημερομηνία Υποβολής, θα 

πρέπει είτε να εκτελεί σύμβαση σε ισχύ είτε να έχει περαιώσει επιτυχώς 

τουλάχιστον μία (1) σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις Αποδεκτού Έργου 

που αφορά στη λειτουργία και συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων. 

(β) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 7 . 4 . 4 , ως Αποδεκτό Έργο 

νοείται κάθε σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας 

Αποβλήτων που πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις, ήτοι: i. 

περιλαμβάνει Μηχανική και Βιολογική Επεξεργασία Συμμείκτων Αστικών 

Αποβλήτων, εξαιρουμένωντων εγκαταστάσεων προσωρινής διαχείρισης 

αποβλήτων και εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας, καιέχει ετήσια δυναμικότητα 

τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) τόνων (t/y). Σημειώνεται ότι η 

δυναμικότητα αναφέρεται στο μέρος της ΜΕΑ που αφορά σε σύμμεικτα αστικά 

απόβλητα ή/και υπολειμματικά σύμμεικτα αστικά απόβλητα και σε τυχόν 
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προδιαλεγμένα οργανικά αστικά απόβλητα. Η ανωτέρω δυναμικότητα για την 

κάλυψη της ειδικής εμπειρίας της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να 

προκύπτει αθροιστικά από περισσότερες συμβάσεις. Ως δυναμικότητα νοείται η 

ονομαστική δυναμικότητα της Μονάδας. ii. περιλαμβάνει στο αντικείμενό της 

(αα) όλα τα έργα μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου και κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, που αφορούν τη 

διατήρηση ενός προδιαγεγραμμένου επιπέδου λειτουργικότητας και ασφάλειας 

της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, (ββ) το σύνολο των υπηρεσιών που 

απαιτούνται για την προσήκουσα, ασφαλή και προδιαγεγραμμένη εξυπηρέτηση 

των χρηστών της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, και περιλαμβάνει 

ενδεικτικά την τεχνική διαχείριση, την επιθεώρηση, την συνήθη, την προληπτική 

και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, τη καθημερινή τεχνική 

λειτουργία και επιστασία για την ετοιμότητα και ικανότητα για λειτουργία των 

εγκαταστάσεων και συστημάτων της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, και 

του περιβάλλοντος χώρουiii. εκτελείται για τουλάχιστον 12 μήνες εντός της 

τελευταίας πενταετίας πριν από την Ημερομηνία Υποβολής και iv. στην 

υλοποίηση της οποίας ο Διαχειριστής συμμετείχε αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία 

σε ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 33,3%.(γ) Δεν νοούνται ως 

Αποδεκτά Έργα, συμβάσεις που i. αφορούν στην υποχρεωτική συντήρηση των 

έργων κατά την περίοδο εγγύησης, όπως, εάν πρόκειται για δημόσιο έργο στην 

Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή ιδίως του άρθ. 171 ν. 4412/2016 (και τις προϊσχύσασες 

διατάξεις του άρθ. 74 ν. 3669/2008, των άρθ. 7 και 11 ν. 1418/84 και του άρθ. 

54 του π.δ. 609/85), ή ii. αφορούν σε μέρος του αντικειμένου, όπως αυτό 

περιγράφεται στο β(ii) του εν λόγω άρθρου». Η δεύτερη προσφεύγουσα 

προβάλλει ότι η επικαλούμενη σχετική προηγούμενη σύμβαση της πρώτης 

παρεμβαίνουσας ……………., αφορά μονάδες προεπεξεργασίας σύμμεικτων 

απορριμμάτων, ήτοι κατά τα ως άνω έργο μη αποδεκτό, πλην όμως με τις από 

24-8-2021 διευκρινίσεις της αναθέτουσας προς κάθε ενδιαφερόμενο προς 

συμμετοχή και συγκεκριμένα στο «Ερώτημα Στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 

9439/06.07.2021 έγγραφό σας σχετικά με τις απόψεις τις αναθέτουσας αρχής 

επί του αιτήματός μας περί αναστολής του διαγωνισμού, στο πλαίσιο της 
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ασκηθείσας με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1304/29-06-2021 προδικαστικής προσφυγής, στο 

οποίο ρητά και με σαφήνεια διατυπώνεται η άποψη ότι μη νομίμως εξαιρούνται 

από τον ορισμό αποδεκτού έργου εμπειρίας οι εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας 

(όπως παρατίθεται στις παρ. 7.4.3, 7.4.4, 15.2.2, 15.6.4 της διακήρυξης). 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό και καθίσταται σαφές, 

πως κατά τη φάση της προεπιλογής, θα ληφθεί υπόψη και θα ελεγχθεί 

ενδελεχώς το περιεχόμενο του εγγράφου που θα βεβαιώνει τις εργασίες που 

συντελούνται σε ένα έργο, με σκοπό να διαπιστωθεί, εάν από αυτές προκύπτει 

ότι το συγκεκριμένο έργο είναι επιλέξιμο για την κάλυψη της ειδικής εμπειρίας 

του διαχειριστή στον εν λόγω διαγωνισμό. Η ειδική εμπειρία διαχειριστή που 

διαθέτουμε, προκύπτει από μία μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων 

δυναμικότητας μεγαλύτερης των 60.000τν/έτος, που περιέχει στον τίτλο της τον 

όρο «προεπεξεργασία» αλλά συμπεριλαμβάνει στο αντικείμενό της τα κάτωθι: 

1. Αυτόματη ζύγιση των απορριμματοφόρων. 2. Μηχανική επεξεργασία που 

περιλαμβάνει: Εκκένωση των απορριμματοφόρων σε χώρο Υποδοχής.  

Αυτοματοποιημένη τροφοδοσία απορριμμάτων σε χοάνη τεμαχιστή μέσω 

αρπάγης.  Αυτόματη τροφοδοσία τεμαχισμένων απορριμμάτων σε τάφρο, με 

σύστημα γερανογέφυρας-αρπάγης,προς τμήμα βιολογικής ξήρανσης.  

Ανάκτηση μετάλλων από μαγνητικό διαχωριστή μετά τη βιολογική επεξεργασία. 

 Σύστημα δεματοποίησης 3. Βιολογική επεξεργασία  Τεχνολογία βιοξήρανσης 

των απορριμμάτων, (μέσω εξαναγκασμένης επαφής της απορριμματικής μάζας 

με ρεύμα αέρα), ώστε να επιτευχθεί μείωση του ποσοστού υγρασίας κατά 20% 

και μείωση του βάρους τους κατά 25%.4. Διαχείριση ρύπων  Η διαχείριση των 

αερίων ρύπων πραγματοποιείται σε κεντρικές μονάδες αποκονίωσης και 

απόσμησης. 5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση  Αυτόματο σύστημα Scada 

εγκατεστημένο σε control room το οποίο ελέγχει και παρακολουθεί τη λειτουργία 

όλου του εξοπλισμού. Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι η βεβαίωση 

απόδειξης της ειδικής εμπειρίας του διαχειριστή θα ελεγχθεί προς το 

περιεχόμενο και την ουσία των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και ότι η 

αναφορά στη βεβαίωση σε μονάδα προεπεξεργασίας, δεν θα οδηγήσει στον 

χαρακτηρισμό του έργου ως μη επιλέξιμο.», δόθηκε η σαφής απάντηση ότι «Η 
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εμπειρία του διαχειριστή / κατασκευαστή θα ληφθεί υπ’ όψιν επί Μονάδας που 

καλύπτει τις απαιτήσεις του ορισμού που δίνεται στην παρ. 2.1.25. της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως από την ονομασία της 

Μονάδας.». Άρα, εν τέλει ζητήθηκε η προηγούμενη σύμβαση, αδιαφόρως του 

τίτλου αυτής, να καλύπτει κατ’ ουσία και στην πραγματικότητα του 

περιεχομένου των εργασιών της αυτά που ορίζει η παρ. 2.1.25, ήτοι  «μονάδα 

επεξεργασίας διαφορετικών ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων από 

Διαλογή στην Πηγή (βιοαπόβλητα και υπολειμματικά σύμμεικτα), η οποία 

αποτελείται από το σύνολο των συστημάτων, του εξοπλισμού (ενδεικτικά 

αναφέρονται τα συστήματα μηχανικής διαλογής, σύστημα κομποστοποίησης, 

συστήματα προεπεξεργασίας και αντιρρύπανσης, ενεργειακής αξιοποίησης, 

κλπ), των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων υποδομής όπου 

εφαρμόζονται, αυτοτελώς ή συνδυαστικά, μηχανικές, φυσικές, θερμικές, χημικές 

ή βιολογικές επεξεργασίες που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των στερεών 

αποβλήτων. Σκοπός της μονάδας αυτής αποτελεί η ελαχιστοποίηση του όγκου 

ή/και του βάρους ή/και της βιοαποδομησιμότητας των προς ταφή 

απορριμμάτων, ο περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών αυτών, η  

συνεισφορά στην ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας, η παραγωγή πρώτων  

υλών για μονάδες κυκλικής οικονομίας (ενδεικτικά αναγέννησης πλαστικού,  

παραγωγής χαρτοπολτού, ενεργοβόρες βιομηχανίες ή/και παραγωγής  

ενέργειας από απορριμματογενή καύσιμα) και η μείωση των  

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών  

στερεών αποβλήτων. Η ΜΕΑ θα έχει και τη δυνατότητα επεξεργασίας και  

λοιπών αποβλήτων εκτός σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως  

προδιαλεγμένο υλικό από διαλογή στην πηγή, κλπ.». Επομένως, δια της ως 

άνω δια της μεταγενέστερης της διακήρυξης, διευκίνισης, παραπομπής στον ως 

άνω γενικό ορισμό, όπου άλλωστε δεν τέθηκαν συγκεκριμένα ποσοτικά όρια 

ελαχιστοποίησης όγκου και υγρασίας και εν γένει ποσοστικοί στόχοι στο 

αποτέλεσμα της επεξεργασίας, ορίστηκε ως αποδεκτή κάθε σύμβαση που 

καλύπτει το ως άνω αναγραφόμενο ανωτέρω αντικείμενο. Η δεύτερη 

προσφεύγουσα πέραν του τίτλου της ως άνω επικαλούμενης σύμβασης και του 



Αριθμός Αποφάσεων: 1835 και 1836/2021 

 17 

γεγονότος ότι εν συνεχεία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για κατασκευή μονάδας 

επεξεργασίας και ανάκτησης αποβλήτων και ΧΥΤΥ …. δεν επικαλείται 

οτιδήποτε περί του περιεχομένου και των εργασιών της ως άνω αυτής 

καθαυτής επικληθείσας εκ της πρώτης παρεμβαίνουσας σύμβασης ούτε το 

γεγονός ότι ο νέος διαγωνισμός αναφέρεται σε μετεξέλιξη της ήδη μονάδας σε 

μονάδα επεξεργασίας, ως και το εν γένει περιεχόμενο της δεύτερης υπό 

ανάθεση με το νέο διαγωνισμό σύμβασης, ουδόλως από μόνο του και άνευ 

ετέρου αναιρεί την επάρκεια των εργασιών αυτής καθαυτής της επικληθείσας 

σύμβασης, για την κάλυψη των νυν απαιτήσεων. Τούτο ενώ, για την ως άνω 

επικληθείσα σύμβαση υπεβλήθη βεβαίωση εκτέλεσης που αναφέρει ότι 

περιλαμβάνει αυτόματη ζύγιση, μηχανική επεξεργασία, βιολογική επεξεργασία 

μείωσης βάρους και υγρασίας, διαχείριση αερίων, ηλεκτρονική 

παρακολούθηση, προμήθεια συγκεκριμένου σχετικού εξοπλισμού και άρα, 

τουλάχιστον καταρχήν δεν προκύπτει παράβαση του όρου 2.1.25 εκ των 

περιγραφομένων του τελευταίου σε σχέση με τη βεβαίωση εκτέλεσης και ενώ η 

δεύτερη προσφεύγουσα ουδέν σχετικό περί ελλείψεως των βεβαιουμένων, ως 

προς τα ζητούμενα του όρου 2.1.25, επικαλείται. Άρα, αφενός επί εσφαλμένου 

ερείσματος, ήτοι του τίτλου, προβάλλει τους ισχυρισμούς της περί της 

επικληθείσας εκ της πρώτης παρεμβαίνουσας σύμβασης, αφετέρου αορίστως 

και αναπόδεικτα, αφού ουδέν προβάλλει με την προσφυγή της περί του 

περιεχομένου της επικληθείσας σύμβασης. Άρα, ο υπό η’ ισχυρισμός κατά της 

πρώτης παρεμβαίνουσας είναι απορριπτέος. Όσον αφορά τον υπό ζ’ ισχυρισμό 

κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας, το γεγονός ότι αναφέρει στο αρχείο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, προς απόδειξη του όρου 7.4.2 

και προς πλήρωση της απαίτησης 9.6.2.α, βλ. και ανωτέρω, όντως αναφέρεται 

η αναλογία επενδυόμενων κεφαλαίων βάσει ποσοστού συμμετοχής σε 

προηγούμενη σύμβαση και τα εν γένει επενδυόμενα κεφάλαια από συμβάσεις 

του μέλους της πρώτης παρεμβαίνουσας ……, πλην όμως όπως και η ίδια η 

δεύτερη προσφεύγουσα δηλώνει, μόνο η ……εισφέρει στην πρώτη 

παρεμβαίνουσα ένωση τέτοιο προσόν. Περαιτέρω, συνυπεβλήθη και 

συγκεντρωτικός Πίνακας πάλι επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8, υπογεγραμμένος 
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από τον κοινό εκπρόσωπο της πρώτης παρεμβαίνουσας, με το ίδιο 

συγκεντρωτικό άθροισμα επενδεδυμένων κεφαλαίων της ……. από 

προηγούμενες συμβάσεις, όπως στοιχειοθετείται από τον ως άνω αναλυτικό 

πίνακα που φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου της …….. Άλλωστε, ο όρος 

9.6.2, πέραν του πίνακα, προέβλεψε την υποχρεωτική υποβολή συμβάσεων και 

βεβαιώσεων εκτέλεσης, ακριβώς προς τεκμηρίωση των αναγραφομένων στον 

πίνακα στοιχείων και μάλιστα, βλ. ανωτέρω, τέθηκε ως απαίτηση των 

τεκμηριωτικών εγγράφων, να προκύπτουν εξ αυτών όλα τα δηλούμενα στον 

πίνακα στοιχεία, ο οποίος ούτως έχει χαρακτήρα εγγράφου προς διευκόλυνση 

αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής από την αναθέτουσα που συμπηγνύει 

και περιγράφει περιληπτικά τα προκύπτοντα από άλλα αποδεικτικά μέσα 

στοιχεία και δεν τέθηκε ως αυτοδύναμο και αυτοτελούς αποδεικτικής ισχύος 

έγγραφο. Επιπλέον, η δεύτερη προσφεύγουσα δεν αμφισβητεί το ουσιαστικό 

περιεχόμενο του πίνακα και τα στοιχεία του ούτε τα τεκμηριωτικά αυτού 

συνυποβληθέντα στοιχεία συμβάσεων και βεβαιώσεων εκτέλεσης, ως προς το 

σε αυτά αναγραφόμενο, περιεχόμενο. Ακόμη, δεν προκύπτει, ενόψει της 

υπογραφής του συγκεντρωτικού πίνακα από τον εκπρόσωπο της ένωσης, ότι 

τυχόν τα λοιπά πλην της … μέλη της ένωσης δεν εγκρίνουν το περιεχόμενο του 

αναλυτικού πίνακα, το αποτέλεσμα του οποίου μεταφέρθηκε στον 

συγκεντρωτικό. Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο όρος 9.6.2 ορίζει ότι «Προς 

απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 7.4.2, o Υποψήφιος ή, σε περίπτωση 

Υποψήφιας  

Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτής, υποχρεούται να υποβάλει:…» τα 

δικαιολοηγητικά και του 9.6.2.α και άρα, δεδομένου ότι ο αποκλειστικώς 

συνεισφέρων τέτοια έργα με επενδεδυμένα κεφάλαια είναι ο ….., ενώ ο ως άνω 

όρος αναφερόταν σε περίπτωση στα «μέλη αυτής», δεν προκύπτει και δη με 

σαφήνεια, ότι σε περίπτωση όπως η προκείμενη, όπου το ένα μέλος 

αποκλειστικά εισφέρει το προσόν του όρου 7.4.2, δεν αρκεί ο πίνακας του όρου 

9.6.2.α να υπογραφεί από το ίδιο, αλλά απαιτείται και η υπογραφή από τα 

λοιπά μη εισφέροντα τέτοιο προσόν, μέλη ή τον κοινό εκπρόσωπο, ενώ 

αντιθέτως προκύπτει ότι είναι δυνατή η υποβολή από κάθε μέλος της 
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εισφερόμενης εμπειρίας του και άρα, και η υποβολή και υπογραφή εξ ενός εξ 

αυτών σε περίπτωση αποκλειστικά εκ του ιδίου εισφοράς εμπειρίας. Άλλωστε, 

ακόμη και αν θεωρηθεί ότι παρά τα ανωτέρω, έπρεπε να υποβληθεί ο 

αναλυτικός μάλιστα, πίνακας υπογεγραμμένος και από τα μη εισφέροντα μέλη 

και δη, επί ποινή αποκλεισμού και παρά τη συνυποβολή και συγκεντρωτικού 

πίνακα υπογεγραμμένου από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης και παρά την 

τεκμηρίωση όλων των ανωτέρω από τα συνυποβληθέντα στοιχεία που ομοίως 

απαιτούνταν, τούτο πάντως ουδόλως προέκυπτε καθ’ οιαδήποτε σαφήνεια, 

αναγκαία για επί ποινή αποκλεισμού όρο, από την ως άνω διατύπωση, 

απορριπτομένου του ζ’ λόγου κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας. Όσον αφορά 

τον στ’ λόγο κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας, η πρώτη παρεμβαίνουσα ορίζει 

ως κατασκευαστή την ………..» όπως αποτελείται από τα 2 ως άνω μέλη της 

και όπως αναφέρεται στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά την 

επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την παρ. 9.2.1 της πρόσκλησης, «με 

στήριξη στην ικανότητα της εταιρείας «………» και της εταιρείας «………» σε 

ό,τι αφορά την εμπειρία της παρ. 7.4.3 και της παρ. 15.5 της Πρόσκλησης», 

δηλαδή την κατά τον όρο 7.4.3 ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, για 

την οποία απαίτηση τα αποδεικτικά συμμόρφωσης ορίζονται στο άρ. 9.6.1 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ και όχι στο άρ. 9.7 περί τεκμηρίωσης 

επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας για άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας και δη, όπως ορίζει ο όρος 9.7.1 «Προς απόδειξη της 

συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Επαγγελματικής Ικανότητας και προς τα 

Κριτήρια Καταλληλότητας για την Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας των 

παρ. 7.4.5, 7.5.1, 7.5.2 και 7.5.3 της Πρόσκλησης, υποβάλλονται, εκτός από το 

….., τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω». Συνεπώς, ο όρος 

7.4.3 δεν αποδεικνύεται δια του όρου 9.7 και του αφορώντος την απόδειξη της 

απαίτησης του όρου 7.5.2, όρου 9.7.3 και των εκεί οριζόμενων δικαιολογητικών 

και άρα, οι αιτιάσεις της δεύτερης προσφυγής περί μη πλήρωσης εκ του 

πιστοποιητικού Ειρηνοδικείου ….. των απαιτήσεων περί αναγραφής 

κατηγοριών έργου ή άλλως μη υποβολής σχετικής ένορκης βεβαίωσης περί του 

ότι δεν εκδίδεται τέτοιο έγγραφο, ερείδονται επί εσφαλμένου ερείσματος, αφού ο 
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τρίτος παρέχων στήριξη για το κριτήριο 7.4.3 δεν όφειλε να υποβάλει τέτοια 

δικαιολογητικά και τούτο ενώ ο όρος 8 ούτως ή άλλως επιτρέπει τη στήριξη σε 

τρίτους αποκλειστικά στους όρους 7.3-7.4 (όπως και όντως έλαβε χώρα) και 

άρα, ούτως ή άλλως, δεν χωρεί εφαρμογή των αποδεικτικών απαιτήσεων για τα 

κριτήρια του όρου 7.5.2-7.5.3. Απορριπτέος ούτως τυγχάνει ο στ’ ισχυρισμός 

κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας (σημειώνεται, ότι δεν υφίσταται υπό ε’ 

ισχυρισμός στην προσφυγή κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας). Όσον αφορά 

τον υπό δ’ ισχυρισμό κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας, ο όρος 9.6.3 της 

διακήρυξης όρισε ότι «9.6.3. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 

7.4.3, o Κατασκευαστής ή, σε περίπτωση Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα 

μέλη αυτού, υποχρεούται να υποβάλει: (α) πίνακα συνταγμένο σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10, στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος και το είδος του έργου, η 

συμβατική αξία του έργου, η ονομαστική δυναμικότητα της ΜΕΑ, το ποσοστό 

συμμετοχής του Κατασκευαστή στο δηλούμενο έργο, ο τρόπος συμμετοχής του 

Κατασκευαστή στο δηλούμενο έργο και ο εργοδότης/ανεξάρτητος μηχανικός-

ελεγκτής με τα στοιχεία επικοινωνίας του. (β) Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις 

αναφερόμενες στα έργα του Πίνακα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10, 

που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (π.χ. αναθέτουσα αρχή ή 

αναθέτων φορέας, κύριος του έργου, ανεξάρτητος μηχανικός-ελεγκτής) , όπου 

θα αναφέρεται ο ανάδοχος, το είδος του έργου και τα λοιπά στοιχεία του πίνακα 

που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10, και θα πιστοποιείται η επιτυχής και 

προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των 

σχετικών εργασιών. (α) Εφόσον ο Κατασκευαστής, ή μέλη αυτού, αδυνατούν να 

προσκομίσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά / 

βεβαιώσεις, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία 

θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των 

ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα βεβαιώνεται η επιτυχής και προσήκουσα 

αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των σχετικών 

εργασιών». Η πρώτη παρεμβαίνουσα υπέβαλε βεβαίωση εκτέλεσης 

κοινοπραξίας ………, για τον τρίτο στηρίζοντα αυτή ….., η οποία, εκδοθείσα 

από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος …., 
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αναφέρει ότι πιστοποιείται ότι ο εργολάβος έχει εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις 

και εκτέλεσε, συμπλήρωσε και επιδιόρθωσε οποιεσδήποτε ελαττωματικές 

εργασίες, όπως και πιστοποιητικό τελικής παραλαβής με δηλώσεις των 

αρμοδίων μηχανικών ότι δεν έχουν ένσταση στην έκδοση του, ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις αναδόχου και έχει εκτελεστεί και συμπληρωθεί το 

έργο και επιδιορθωθεί τα οποιαδήποτε ελαττώματα κατά τις πρόνοιες της 

σύμβασης και προς πλήρη ικανοποίηση της αναθέτουσας. Ούτε χρειαζόταν 

προφανώς η πανηγυρική αναγραφή περί προσήκουσας και επιτυχούς 

εκτέλεσης του έργου και ειδικού λεκτικού στην υποβληθείσα βεβαίωση και ενώ 

εκ των ως άνω βεβαιώθηκαν αυτά τα ζητούμενα του ως άνω όρου 9.6.3. 

Υπεβλήθη δε και το συμβατικό τεύχος του έργου που αναλύει το συνοπτικά 

αναφερόμενο και στη βεβαίωση είδος του έργου και την περιγραφή του, ως και 

την δυναμικότητά του στη σελ. 5 αυτού και προφανώς, ως συμβατικό τεύχος 

της σύμβασης εφ’ ης εκδόθηκε η υποβληθείσα βεβαίωση, συμπληρώνει νόμιμα 

και παραδεκτά το περιεχόμενο του οικείου πιστοποιητικού. Περαιτέρω, όσον 

αφορά τα ποσοστά συμμετοχής της …., υπεβλήθησαν και υπεύθυνες δηλώσεις 

της τελευταίας, η πρώτη μεν αναφέρει την κατανομή των ποσοστών («Η 

προαναφερόμενη σύμβαση Ανατέθηκε στην Κοινοπραξία «……..», δυνάμει της 

με αριθμό 02/2013/06.03.2015 Σύμβασης. Στην Ανάδοχο Κοινοπραξία 

συμμετείχαν οι εταιρείες: (α) …….., (β) ………., (γ) ……….(δ) ……… Κατόπιν 

της με αρ. αναφ. 682/16/15.12.2016 Αίτησης της Αναδόχου Κοινοπραξίας προς 

την Αναθέτουσα Αρχή/Εργοδότη, την οποία η τελευταία έλαβε στις 17.01.2017, 

αιτηθήκαμε την έγκριση της τροποποίησης της Κοινοπραξίας και με την 

επιστολή του Εργοδότη με αριθμό φακέλου 2.12.52.19.2/31/30.06.2017, 

ενημερωθήκαμε για την έγκριση της τροποποίηση αυτής. Δυνάμει της 

τροποποίησης αυτής, αποχώρισε από την Κοινοπραξία το μέλος με την 

επωνυμία …….., τα ποσοστά των μελών διαμορφώθηκαν ως εξής: (α) ………… 

με ποσοστό 10 % (β) …………. με ποσοστό 55 % (γ) …….. με ποσοστό 35 %, 

και ως νέα επωνυμία της Κοινοπραξίας ορίστηκε η «…….».») και η δεύτερη και 

τη συμμετοχή της …… και τη δυναμικότητά του έργου («Το υποβαλλόμενο 

έγγραφο με τίτλο «ΤΟΜΟΣ Γ’» (……..), συνιστά συμβατικό τεύχος της 
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σύμβασης «……..», όπως αυτό χορηγήθηκε στους υποψηφίους στο πλαίσιο 

δημοπράτησης της ανωτέρω σύμβασης, και το περιεχόμενο του είναι ακριβές 

και αληθές. Επιπλέον, δηλώνω υπεύθυνα, ότι η δυναμικότητα της 

προαναφερόμενης σύμβασης, της οποίας μέλος του Αναδόχου με ποσοστό 

55% είναι η ….., όπως προκύπτει και από το υποβαλλόμενα έγγραφα αίτησης 

και έγκρισης της αναδόχου κοινοπραξίας, την οποία εκπροσωπώ, ανέρχεται σε 

140.000, 00 τόνους /έτος.»). Άλλωστε, πέραν του ότι στις ως άνω υπεύθυνες 

δηλώσεις αναφέρθηκε επακριβώς η έγκριση της αλλαγής ποσοστών και τα 

τελικά ποσοστά, ως και ότι η σύμβαση που υποβλήθηκε ήταν ακριβώς η 

χορηγηθείσα, άρα είχε ως υπεβλήθη στη νυν διαδικασία, ούτως ή άλλως, 

ουδόλως ο όρος 9.6.3.β-γ’ απίτησε ειδική επεξήγηση στην υπεύθυνη δήλωση 

γιατί δεν αναφέρονται στη βεβαίωση ή τη σύμβαση συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά 

ζήτησε τέτοια επεξήγηση αποκλειστικά για την περίπτωση που δεν υποβάλλεται 

καθόλου βεβαίωση ή σύμβαση/απόσπασμα ή αντίγραφο αυτής («Εφόσον ο 

Κατασκευαστής, ή μέλη αυτού, αδυνατούν να προσκομίσουν, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω,  

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης 

Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους 

δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα 

βεβαιώνεται η επιτυχής και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο 

χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών.») και τούτο ενώ προδήλως ο λόγος 

που δεν αναφέρονται τα κατά τη νυν πρόσκληση στοιχεία στο σύνολο τους στα 

ως άνω ανεξάρτητα της αναθέτουσας και του ελέγχου του οικονομικού φορέα 

έγγραφα, είναι ακριβώς ότι ούτως και με αυτό το περιεχόμενο εκδόθηκαν από 

τις αρμόδιες αρχές. Είναι σαφές άλλωστε, ότι δεδομένου πως υπεβλήθη 

βεβαίωση που βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, δεν όφειλε η 

πρώτη παρεμβαίνουσα να υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση περί του ότι 

εκτελέστηκε επιτυχώς και προσηκόντως το έργο, αφού ακριβώς τα ανωτέρω 

απαιτούνται, εφόσον δεν είναι δυνατόν να προσκομιστούν βεβαιώσεις. Ομοίως 

είναι σαφές ότι η πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση καλύπτει και τις περιπτώσεις 

όπου τα υπάρχονται πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, δεν αναφέρουν το σύνολο 
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των στοιχείων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 10 και άρα είναι αδύνατη, ελλείψει οικείας 

αναφοράς των οικείων στοιχείων στα υπαρκτά έγγραφα, η υποβολή 

πιστοποιητικών με αυτά τα στοιχεία («εφόσον… αδυνατούν να προσκομίσουν, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω,  

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις»), χωρίς προφανώς στην 

περίπτωση αυτή να απαιτείται να παρατεθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν 

αναγράφει η βεβαίωση εκτέλεσης τα σχετικά στοιχεία. Περαιτέρω, η ως άνω 

τρίτη τυγχάνει επίκλησης για τον όρο 7.4.3 που ουδόλως ορίζει ως προϋπόθεση 

της απαιτούμενης εμπειρίας συγκεκριμένη αξία του έργου και άρα, το στοιχείο 

της συμβατικής αξίας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 της πρόσκλησης αναφέρεται προς 

δήλωση μεν, πλην όμως δεν αποκρίνεται σε κάποια απαίτηση της διακήρυξης 

ως προς την απόδειξη συγκεκριμένης ουσιαστικού περιεχομένου απαίτησης και 

άρα, η τυχόν μη τεκμηρίωση του δια των υποβληθέντων της αίτησης 

συμμετοχής, δεν δύναται να επάγεται αποκλεισμό προσφοράς, αφού ούτως ή 

άλλως, ο αποκλεισμός λόγω τυχόν παράβασης αποδεικτικών απαιτήσεων, 

προϋποθέτει ότι δεν αποδείχθηκε ουσιαστικό προσόν, αφού άλλως, ήτοι 

εφόσον, όπως εν προκειμένω δεν ζητείται συγκεκριμένη αξία για το 

επκαλούμενο ως εμπειρία έργο, η όποια αξία αυτού είναι αδιάφορη και εξ αυτής 

δεν δύναται να προκύψει έλλειψη επί ζητούμενου κριτηρίου επιλογής. Συνεπώς, 

δεν προκύπτει καμία εκ της δεύτερης προσφεύγουσας επικαλούμενη, έλλειψη 

επί των κατά τον όρο 9.6.3 απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη …... Άρα, ο 

υπό δ’ κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας λόγος είναι απορριπτέος κατά το 

σύνολο των ισχυρισμών του. Όσον αφορά τον υπό γ’ ισχυρισμό κατά της 

πρώτης παρεμβαίνουσας, το μέλος της ……υπέβαλε πρακτικό ΔΣ του που 

μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «ΕΓΚΡΙΝΕΙ, τη συμμετοχή στο διαγωνισμό από 

κοινού με την εταιρεία «……» υπό την μορφή Ένωσης Προσώπων, η οποία θα 

ενεργεί ως ο Κατασκευαστής του Έργου και δεσμεύεται ρητά να συνεργαστεί η 

Ένωση Προσώπων αποκλειστικά με τον Υποψήφιο ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

«……» για την εκτέλεση του κατασκευαστικού αντικειμένου της Σύμπραξης 

σύμφωνα με τις όρους της σχετικής Πρόσκλησης. Η επωνυμία της ανωτέρω 

Ένωσης Προσώπων θα είναι ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «…… ….» και η έδρα της 
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θα είναι στην ….. (οδός ….αρ. …ΤΚ …, Τηλ.:  ……, Fax : ….., email: ……). Η 

συμμετοχή των μερών στις εργασίες, στο κεφάλαιο, τα έξοδα, τα κέρδη, τις 

ζημίες, της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους και στις εν γένει υποχρεώσεις και 

δικαιώματα της Ένωσης Προσώπων ορίζεται για κάθε συμβαλλόμενη εταιρεία 

σε ποσοστό ως ακολούθως: (α) …. 60,00% (β) ……. 40,00% 

Επικεφαλής/Συντονιστής (Leader) της Ένωσης Προσώπων του Κατασκευαστή 

ορίζεται το μέλος αυτής εταιρεία «…….». Η Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την Κατασκευή του 

αντικειμένου της Σύμπραξης, από κοινού, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με την 

εταιρεία «…...».» και άρα, όρισε ρητά συμφωνία συμμετοχής και συνεργασίας 

με τη …… υπό τη μορφή μεταξύ τους ένωσης που θα οριστεί ως 

κατασκευαστής, ορίζοντας και τα ποσοστά συμμετοχής τους, σε αντίθεση με 

τους ισχυρισμούς της δεύτερης προσφυγής. Επιπλέον, στο ίδιο πρακτικό και 

όσον αφορά την υποψήφια ένωση, αναφέρεται ότι «1/. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη συμμετοχή 

της Εταιρείας και την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά την Α’ 

Φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Προεπιλογή), που προκηρύσσει ο ….. για 

την 22η Σεπτεμβρίου 2021, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή, επανάληψη ή 

διακοπή ημερομηνία, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο 

«…….» σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

(καλουμένης εφεξής «Πρόσκληση») ως μέλους της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ με 

την εταιρεία «……» και με την εταιρεία «……..» και σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης. H επωνυμία της ανωτέρω Ένωσης Προσώπων θα είναι: ΕΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ «…….» (ο «Υποψήφιος»), και η έδρα της θα είναι στην ….. (οδός 

….. αρ. … ΤΚ ….., Τηλ.: ….., Fax : ….., email: …..). Tο ποσοστό συμμετοχής 

της Εταιρείας στον Υποψήφιο θα είναι 30% και αποδέχεται με το παρόν το 

ποσοστό της εταιρείας «……..» ν’ ανέρχεται σε 65% και το ποσοστό της 

εταιρείας «…….» ν’ ανέρχεται σε 5%. Ως εκ τούτου, τα ποσοστά συμμετοχής 

κάθε μέλους στον Υποψήφιο θα έχουν ως εξής: ……. τ: +…. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: …… 

f: + …… e: ….. ΑΦΜ: …..,ΔΟΥ: ….. (α) …... : 65,00% (β) ……. : 30,00% (γ) 

…… : 5,00% Επικεφαλής/Συντονιστής (Leader) της Ένωσης Προσώπων του 

Υποψηφίου ορίζεται το μέλος αυτής εταιρεία «….. …… …..». 2/. ΔΗΛΩΝΕΙ ότι η 
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«…...», ως μέλος του Υποψηφίου, αποδέχεται όλες τις ευθύνες και 

υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στον 

Διαγωνισμό, απο κοινού, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με την εταιρεία «……..» 

και με την εταιρεία «…….». 3/. ΔΗΛΩΝΕΙ ότι η «…...», ως μέλος του 

Υποψηφίου, έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεσμευόμενη από κοινού, 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με την εταιρεία «,……..» και με την εταιρεία 

«……..». 4/. ΔΗΛΩΝΕΙ ότι η «…….», ως μέλος του Υποψηφίου, δικαιούται να 

υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και δεν υφίστανται εταιρικοί περιορισμοί, 

περιορισμοί λόγω ανταγωνισμού ή άλλοι νομικοί περιορισμοί που κωλύουν την 

υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Υποψήφιο. 5/. 

ΔΗΛΩΝΕΙ ότι η συμμετοχή της «…...» στο Διαγωνισμό λαμβάνει χώρα με 

αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη της ίδιας και δεν γεννάται οποιοδήποτε 

δικαίωμα αποζημίωσής της από την Αναθέτουσα Αρχή ή τους Συμβούλους της, 

λόγω αυτής καθ’ εαυτής της συμμετοχής της στο Διαγωνισμό. 6/. ΔΗΛΩΝΕΙ ότι 

όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις και δικαιολογητικά ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα 

που έχουν υποβληθεί με το Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αληθή και 

ακριβή και ότι δεν έχουν αποκρυβεί πληροφορίες σχετικές με το Διαγωνισμό, 

τον Υποψήφιο και την Εταιρεία, ως μέλος αυτού. 7/. ΔΗΛΩΝΕΙ ότι η «…...» 

δεσμεύεται να συστήσει από κοινού με την εταιρεία «……» και με την εταιρεία 

«…...» Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.) σε περίπτωση που η 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ανακηρυχθεί Ανάδοχος και ότι τα ποσοστά του κάθε 

ιδρυτικού μετόχου της Α.Ε.Ε.Σ. θα είναι τα αυτά με τα δηλούμενα ποσοστά 

συμμετοχής κάθε μέλους στον Υποψήφιο. 8/. ΔΙΟΡΙΖΕΙ τον κ. ….. (κάτοχο 

δελτίου αστ. Ταυτότητας με αριθμό ………… που εκδόθηκε στις 18/04/2013 

από το Τ.Α. …..) κάτοικο …….. τ: ……. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ……… f: ……, …… e: ….. 

ΑΦΜ: ..,ΔΟΥ: …… (…., Τ.Κ. ..), Τηλ.: …, Fax : …., email: ……. ως Κοινό 

Εκπρόσωπο του Υποψηφίου ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «…» και τον κ. …….. 

(κάτοχο δελτίου αστ. ταυτότητας με αριθμό … που εκδόθηκε στις 29/05/2017 

από το T.Α. ….) κάτοικο …… (οδός ……, Τ.Κ. …) Τηλ.: … και ……, Fax : …. 

και …, email: ………) ως Αναπληρωτή Κοινό Εκπρόσωπο του Υποψηφίου, και 
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παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να δεσμεύουν τον 

Υποψήφιο και να υπογράψουν όλα τα έγγραφα για το Διαγωνισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και να προβαίνουν στις λοιπές 

ενέργειες που αναφέρονται σχετικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 9/. ΔΙΟΡΙΖΕΙ τον ……. (κάτοικο ……., οδός …αρ. ., Τ.Κ. ., Τηλ.: 

…, Fax : .., email: ..) ως αντίκλητο εκ μέρους του Υποψηφίου με τον οποίο η 

Αναθέτουσα Αρχή (δια των εκπροσώπων ή των συμβούλων της) θα μπορεί να 

επικοινωνεί για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.» και άρα, η …. και ως προς 

την υποψήφια ένωση ενέκρινε συνεργασία με τα λοιπά δύο μέλη, ως και τα 

ποσοστά συμμετοχής αυτής και των λοιπών δύο. Η πρώτη παρεμβαίνουσα 

υπέβαλε και πρακτικό ΔΣ της …που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «11. 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ,τη συμμετοχή στο διαγωνισμό από κοινού με την εταιρεία «……….» 

και με την εταιρεία «…….» υπό την μορφή Ένωσης Προσώπων, η οποία θα 

ενεργεί ως ο Διαχειριστής του Έργου και δεσμεύεται ρητά να συνεργαστεί η 

Ένωση Προσώπων αποκλειστικά με τον Υποψήφιο ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «….» 

για την τεχνική διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του αντικειμένου της 

Σύμπραξης σύμφωνα με τις όρους της σχετικής Πρόσκλησης. Η επωνυμία της 

ανωτέρω Ένωσης Προσώπων θα είναι ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «………» και η 

έδρα της θα είναι στην ….(οδός ….. αρ. …, Τ.Κ. …., Τηλ.: …, Fax : . email: 

…….). Η συμμετοχή των μερών στις εργασίες, στο κεφάλαιο, τα έξοδα, τα 

κέρδη, τις ζημίες, της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους και στις εν γένει 

υποχρεώσεις και δικαιώματα της Ένωσης Προσώπων ορίζεται για κάθε 

συμβαλλόμενη εταιρεία σε ποσοστό ως ακολούθως: (α) …: 40,00% (β) …: 

30,00% (γ…. : 30,00% …, …, Τ.Κ. … ΤΗΛ.: …, FAX: .. …. 

Επικεφαλής/Συντονιστής (Leader) της Ένωσης Προσώπων του Διαχειριστή 

ορίζεται το μέλος αυτής εταιρεία «…». Η Εταιρεία «…...» αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την 

τεχνική διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του αντικειμένου της Σύμπραξης, 

από κοινού, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με την εταιρεία «……..» και με την 

εταιρεία «…...». Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «……» 
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αναδειχθεί ως Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου και προ 

της υπογραφής της Σύμβασης, η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «…», θα λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 

Νομοθεσίας και τους όρους των Τευχών του Διαγωνισμού και θα ενεργεί ως ο 

Διαχειριστής του Έργου. Κοινός εκπρόσωπος/συντονιστής της ανωτέρω 

Ένωσης Προσώπων του Διαχειριστή ορίζεται ο κ. …., στέλεχος προερχόμενο 

από την εταιρεία «….» με αναπληρωτή του τoν ….., στέλεχος προερχόμενο 

από την εταιρεία «….» οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν δεσμευτικά 

για την Ένωση Προσώπων του Διαχειριστή κάθε απαιτούμενο δικαιολογητικό ή 

έγγραφο καθώς και να ενεργήσουν κάθε άλλη αναγκαία πράξη που απαιτείται 

για τη συμμετοχή της Ένωσης Προσώπων στον ανωτέρω Διαγωνισμό με την 

ιδιότητα του Διαχειριστή.» και άρα, ενέκρινε συμμετοχή με τους ανωτέρω υπό 

μορφή ένωσης που θα οριστεί ως διαχειριστής του έργου και θα συνεργαστεί με 

τη νυν υποψήφια πρώτη παρεμβαίνουσα, ως και συμμετοχή των μερών στην 

ένωση διαχείρισης.  Περαιτέρω και ως προς την υποψήφια ένωση,, η …..στο 

ίδιο πρακτικό ανέφερε ότι «1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη συμμετοχή της Εταιρείας «…...» και 

την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά την Α’ Φάση του 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Προεπιλογή), που προκηρύσσει ο ….για την 22α 

Σεπτεμβρίου 2021, ή σ’ οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή, επανάληψη ή διακοπή 

ημερομηνία, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «……» 

[αρ. ΕΣΗΔΗΣ ….], σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (καλουμένης εφεξής «Πρόσκληση») ως μέλους της ΕΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ με την εταιρεία «…..» και με την εταιρεία «……..» και σύμφωνα με 

τους όρους της Πρόσκλησης. H επωνυμία της ανωτέρω Ένωσης Προσώπων 

θα είναι: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «…..» (ο «Υποψήφιος»), και η έδρα της θα είναι 

στην … (οδός … αρ. .., Τ.Κ. …., Τηλ.: …, Fax : …email: ….). Tο ποσοστό 

συμμετοχής της εταιρείας «…..» στον Υποψήφιο θα είναι 5% και αποδέχεται με 

το παρόν το ποσοστό της εταιρείας «…..» ν’ ανέρχεται σε 65% και το ποσοστό 

της εταιρείας 4 ….., …, Τ.Κ. …. ΤΗΛ.: …., FAX: …. .. «...» ν’ ανέρχεται σε 30%. 

Ως εκ τούτου, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους στον Υποψήφιο θα έχουν 

ως εξής: (α) …. : 65,00% (β) …. : 30,00% (γ) ... : 5,00% 
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Επικεφαλής/Συντονιστής (Leader) της Ένωσης Προσώπων «…..» ορίζεται το 

μέλος αυτής εταιρεία «….». 2. ΔΗΛΩΝΕΙ ότι η «….», ως μέλος του Υποψηφίου, 

αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό, από κοινού, αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον με την εταιρεία «….» και με την εταιρεία «…..». 3. ΔΗΛΩΝΕΙ ότι η 

«…..», ως μέλος του Υποψηφίου, έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεσμευόμενη από 

κοινού, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με την εταιρεία «…..» και με την εταιρεία 

«…...». 4. ΔΗΛΩΝΕΙ ότι η «…..», ως μέλος του Υποψηφίου, δικαιούται να 

υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και δεν υφίστανται εταιρικοί περιορισμοί, 

περιορισμοί λόγω ανταγωνισμού ή άλλοι νομικοί περιορισμοί που κωλύουν την 

υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Υποψήφιο. 5. 

ΔΗΛΩΝΕΙ ότι η συμμετοχή της «…….» στο Διαγωνισμό ως μέλος του 

Υποψηφίου, λαμβάνει χώρα με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη της ίδιας και 

δεν γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσής της από την Αναθέτουσα 

Αρχή ή τους Συμβούλους της, λόγω αυτής καθ’ αυτής της συμμετοχής της στο 

Διαγωνισμό. 5 …. .…, Τ.Κ. ..ΤΗΛ.: …, FAX: .. .. 6. ΔΗΛΩΝΕΙ ότι όλες οι 

πληροφορίες, δηλώσεις και δικαιολογητικά ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα που 

έχουν υποβληθεί με το Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αληθή και 

ακριβή και ότι δεν έχουν αποκρυβεί πληροφορίες σχετικές με το Διαγωνισμό, 

τον Υποψήφιο και την Εταιρεία, ως μέλος αυτού. 7. ΔΗΛΩΝΕΙ ότι η «…» 

δεσμεύεται να συστήσει από κοινού με την εταιρεία «….» και με την εταιρεία 

«…» Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.) σε περίπτωση που η 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ανακηρυχθεί Ανάδοχος και ότι τα ποσοστά του κάθε 

ιδρυτικού μετόχου της Α.Ε.Ε.Σ. θα είναι τα αυτά με τα δηλούμενα ποσοστά 

συμμετοχής κάθε μέλους στον Υποψήφιο ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «…..».» και 

άρα, εγκρίνει τη συνεργασία με αμφότερα τα μέλη της ένωσης και τα ποσοστά 

συμμετοχής τα δικά τους και αυτών, ως προς την υποψήφια ένωση. Περαιτέρω, 

η πρώτη παρεμβαίνουσα υπέβαλε το καταστατικό της παρέχουσας στήριξη 

τρίτης …. κατά τον όρο 9.3.6.β («Κωδικοποιημένο καταστατικό ή/και ιδρυτικό 

έγγραφο του νομικού προσώπου όπως ισχύει όχι παλαιότερα από τις τριάντα 
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(30) τελευταίες εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής.»), το οποίο αφενός ουδόλως κατά τον όρο 9.3.6.β, βλ. 

ανωτέρω έπρεπε να έχει εκδοθεί (ήτοι να έχει εκδοθεί το ίδιο το καταστατικό, 

αποκλείοντας ούτως όποιον δεν τροποποίησε καταστατικό ή ιδρύθηκε εντός 30 

εργασίμων πριν την υποβολή του) εντός 30 εργασίμων, αλλά έπρεπε να 

αποδεικνύεται ότι ισχύει με απόδειξη εντός των 30 εργασίμων πριν την 

υποβολή του, σε αντίθεση με όσα προβάλλει η δεύτερη προσφεύγουσα. 

Αφετέρου, το υποβληθέν καταστατικό υποβλήθηκε επικυρωμένο από 

συμβολαιογράφο …., με επικύρωση της 13-9-2021, αφετέρου συνυποβλήθηκε 

και το από 2-9-2021 πιστοποιητικό Εμπορικού Μητρώου Ειρηνοδικείου ….., 

που στο σημείο 6 αυτού, αναφέρει ότι η εταιρική σύμβαση, ήτοι το καταστατικό 

φέρει τελευταία τροποποίηση την 25-8-2014 και μάλιστα, ότι τα ανωτέρω 

προκύπτουν από ανάκτηση δεδομένων εκ του ηλεκτρονικού μητρώου της 

επιχείρησης της 2-9-2021. Εξάλλου, το υποβληθέν καταστατικό όπως 

επικυρωμένο υπεβλήθη, φέρει και βεβαίωση συμβολαιογράφου της 26-9-2014 

κατά το άρ. 54 παρ. 1 εδ. 2 του γερμανικού νόμου περί ΕΠΕ, που βεβαιώνει ότι 

περιλαμβάνει το πλήρες γράμμα και κάθε τροποποίησης, όπως προκύπτουν 

από την από 26-9-2014 τροποποίηση και ότι οι τροποποιηθείσες διατάξεις 

κατατέθηκαν στο εμπορικό μητρώο. Επιπλέον, το ίδιο καταστατικό που 

υποβλήθηκε, φέρει την από 17-11-2014 βεβαίωση συμβολαιογράφου που 

επιβεβαιώνει τη κατά λέξη και πλήρη συμφωνία του με το ανακτημένο από το 

ίντερνετ του περιφερειακού δικαστηρίου-εμπορικού μητρώου του …….και όλα 

τα ανωτέρω μετά των διαδοχικών συμβολαιογραφικών βεβαιώσεων, κατά τα 

ανωτέρω επικυρώθηκαν ως πιστό αντίγραφο με την από 13-9-2021 επικύρωση. 

Άρα, είναι σαφές πως το υποβληθέν πιστοποιητικό φέρει κάθε τροποποίηση, 

αφού ήδη μετά τον χρόνο της τελευταίας ως άνω τροποποίησης, ο αρμόδιος 

συμβολαιογράφος βεβαιώνει την ανάκτηση του καταστατικού που υποβλήθηκε 

από το αρμόδιο μητρώο και άρα, το υποβληθέν καταστατικό και ενσωματώνει 

κάθε τροποποίηση, αλλά και δια εγγράφου του οικείου δικαστηρίου, που 

εκδόθηκε εντός των τελευταίων 30 εργασίμων πριν την από 22-9-2021 

υποβολή της αίτησης συμμετοχής, βεβαιώνεται η τελευταία τροποποίηση του, 
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ως αυτή συμπεριλήφθηκε ούτως και κατά τα ανωτέρω, στο παραπάνω 

βεβαιούμενα ήδη μετά την τελευταία τροποποίηση, ως περιέχον αυτή, 

καταστατικό και άρα και η ισχύς του υποβληθέντος καταστατικού αποδεικνύεται 

και δη δια εγγράφου εκδοθέντος εντός του κατά τη διακήρυξη ως άνω 

διαστήματος των 30 εργασίμων, απορριπτομένων των σχετικών ισχυρισμών 

της δεύτερης προσφεύγουσας. Περαιτέρω, αβασίμως η δεύτερη προσφεύγουσα 

προβάλλει ότι τα για λογαριασμό της εδρεύουσας στην … τρίτης παρέχουσας 

στήριξης …., δεν φέρουν επισημείωση apostille, ενώ όφειλαν ως αλλοδαπά 

έγγραφα και τούτο, διότι όπως προκύπτει και από το υπ’ αρ. 

1122798/1216/0006Δ/10.1.2008 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, για την 

κυκλοφορία δημόσιων εγγράφων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν απαιτείται η 

θεώρηση Apostille, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 της από 5ης 

Μαρτίου 1984 διμερούς Συμβάσεως μεταξύ των δύο αυτών χωρών 

(Ν.1548/1985) και ούτως ορίζεται ότι τα έγγραφα αυτά έχουν ρητώς απαλλαγεί 

από την επικύρωση. Τούτο ενώ ουδόλως η δεύτερη προσφεύγουσα που 

αορίστως αναφέρει τις αιτιάσεις της περί κάθε εγγράφου της ως άνω τρίτης, 

προβάλλει συγκεκριμένα τυχόν έγγραφα που παρά ταύτα και επειδή τυχόν δεν 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διεθνούς σύμβασης, υπάγονται 

στην υποχρέωση Apostille. Άλλωστε, ο όρος 9.1.3 της πρόσκλησης («Όλα τα 

υποβαλλόμενα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα θα φέρουν την Επισημείωση  

(“Apostille”) σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που  

κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, και θα  

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι η 

διατύπωση αυτή σχετικά με την ως άνω Επισημείωση εφαρμόζεται σε όσα 

έγγραφα θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω 

Συνθήκης και ειδικότερα: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο 

υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) τις επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις 

καταχώρισης, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής 

που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.») ναι μεν απαιτεί τέτοια επισημείωση για τα 

αλλοδαπά έγγραφα που εκεί ορίζει, πλην όμως, είναι σαφές ότι ακριβώς επειδή 
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παραπέμπει στη Συνθήκη της Χάγης, δεν αναφέρεται σε περιπτώσεις χωρών 

που με κυρωθείσα με εθνικό νόμο διακρατική συμφωνία της Ελληνικής 

Δημοκρατίας με αυτές, έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή της ως άνω 

Συνθήκης, αφού προδήλως η πρόσκληση παραπέμπει στα εκ της Συνθήκης 

οριζόμενα για όπου και όποιες περιπτώσεις αυτή ισχύει και διαθέτει πεδίο 

εφαρμογής και δεν δύναται επί της συγκεκριμένης νυν διαδικασίας να νοηθεί 

πως θα εφαρμοστεί ειδικώς ως όρος αποκλειστικά της νυν πρόσκλησης, μια 

διεθνής συνθήκη που ήδη δια νεότερης συνθήκης και νόμου δεν ισχύει επί 

συγκεκριμένου αντικειμένου και εγγράφων από χώρα, με την οποία η Ελλάδα 

δεν εφαρμόζει δια ρητής διεθνούς σύμβασης και νόμου τη Συνθήκη της Χάγης 

και.την επισημείωση. Άλλωστε, αντίθετη ερμηνεία ενόψει των ανωτέρω, αφενός 

θα δημιουργούσε μια όλως ασαφή αποδεικτική απαίτηση, ζητώντας διατύπωση 

που διεθνής σύμβαση και νόμος έχουν εξαιρέσει και απαιτώντας αυτή, για 

έγγραφα όπου δεν εφαρμόζεται κατά το ισχύον σε αμφότερα τα κράτη, πλαίσιο, 

ούτως απαιτώντας τα αδύνατα, απορριπτομένων και των οικείων αιτιάσεων της 

δεύτερης προσφεύγουσας. Επομένως, το σύνολο των ισχυρισμών του υπό γ’ 

κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας λόγου, είναι απορριπτέοι. Όσον αφορά τον 

υπό β’ κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας, λόγο, πέραν όσων αναφέρθηκαν και 

ενώ ήδη φέρει επικύρωση συμβολαιογράφου … από 13-9-2021, το ως άνω 

υποβληθέν πιστοποιητικό ειρηνοδικείου είναι νομίμως από 21-9-2021 

μεταφρασμένο από έλληνα δικηγόρο που βεβαίωσε τη μετάφραση εκ του 

επισυναπτομένου επικυρωμένου αντιγράφου, μαζί με τη μεταφρασμένη 

επικύρωση συμβολαιογράφου, ως και την από 17-9-2021 επισημείωση 

Apostille που ήδη έχει τεθεί στο έγγραφο και δη, στη βεβαίωση πιστοποιείται 

ρητά και αναγράφεται η δήλωση του μεταφράζοντος δικηγόρου ότι γνωρίζει τη 

γερμανική με ειδική σχετική σημείωση και δη, στο πέρας της μετάφρασης, ενώ 

συνυπεβλήθη συνημμένο στη μετάφραση και το ομοίως επικυρωμένο από 21-

9-2021 και από την ίδια δικηγόρο ξενόγλωσσο έγγραφο ως ακριβές αντίγραφο 

εκ του επισήμου αντιγράφου. Ουδόλως δε η επικύρωση ξενόγλωσσου 

αντιγράφου οφείλει να φέρει και ειδική μνεία γνώση της γλώσσας σύνταξης του 

από το δικηγόρο, που απλώς άλλωστε βεβαιώνει την ακρίβεια του ως 
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αντίγραφο από ένα έτερο αντίγραφο ή πρωτότυπο εις χείρας του και όχι το 

περιεχόμενο αυτών. Πολλώ δε μάλλον ενώ επισυνήφθη στην επίσημη 

μετάφραση του επί της οποίας βεβαιώνεται η αναγκαία για τη μετάφραση, 

γνώση της οικείας γλώσσας, η οποία ούτως βεβαιώνεται και προδήλως ισχύει 

για όλο το υποβληθέν έγγραφο, ήτοι το ξενόγλωσσο που υποβλήθηκε νομίμως 

μετά της μεταφράσεως του. Και τούτο ενώ ακόμη και αν έλειπε η τελευταία αυτή 

μνεία στη βεβαίωση του δικηγόρου περί της μετάφρασης, πάντως ουδόλως θα 

έπασχε η μετάφραση δια μόνου αυτού του λόγου, πολλώ δε μάλλον θα ήταν 

απαράδεκτη αυτή και το υποβαλλόμενο έγγραφο. Εξάλλου, ουδέν σφάλμα στη 

μετάφραση επικαλείται η δεύτερη προσφεύγουσα ούτε έλλειψη γνώσης της 

γερμανικής από τη μεταφράσαντα, απορριπτομένων ούτως των ισχυρισμών 

της. Περαιτέρω, η πρώτη παρεμβαίνουσα, επιπλέον του ως άνω φέροντος 

επισημείωση Χάγης, πιστοποιητικού Ειρηνοδικείου που τηρεί το οικείο 

Εμπορικό Μητρώο και πιστοποιεί, όπως στην 1η σελ. του αναφέρει το 

περιεχόμενο του Εμπορικού Μητρώου, υπέβαλε εκ περισσού βεβαιώσεις 

εγγραφής της ανωτέρω τρίτης και ως μέλος στο Βιομηχανικό και Εμπορικό 

Επιμελητήριο. Πλην όμως, ο όρος 9.3.6.α αναφέρθηκε σε πιστοποιητικό 

«εμπορικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο» και άρα, κατά τα ανωτέρω το 

πιστοποιητικό εμπορικού μητρώου εκ του ειρηνοδικείου ουδόλως προκύπτει ότι 

και μόνο του δεν αρκούσε για τα ανωτέρω, χωρίς να προκύπτει χρεία 

σωρευτικής αναγκαίας υποβολής και της βεβαίωσης μέλους επιμελητηρίου, η 

οποία από κανένα σαφή όρο δεν προβλέπεται ως αναγκαίο δικαιολογητικό, 

απορριπτομένων ούτως ως ερειδομένων επί εσφαλμένης προϋπόθεσης των 

οικείων αιτιάσεων της δεύτερης προσφεύγουσας περί μη επισημείωσης Χάγης 

στη βεβαίωση επιμελητηρίου, πέραν του ότι ουδόλως επικαλείται ορισμένα και 

αποδεικνυόμενα πώς προκύπτει ως δημόσιο έγγραφο. Συνεπώς, το σύνολο 

των ισχυρισμών του υπό β’ λόγου κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας είναι 

απορριπτέοι. Όσον αφορά τον υπό α’ λόγο κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας, 

ο όρος 9.1.2 της πρόσκλησης ορίζει ότι «9.1.2. Σε σχέση με τα Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης, που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο 9 της Πρόσκλησης, 

ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης πρέπει να 
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υποβληθούν είτε σε πρωτότυπα έγγραφα είτε σε νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

της Πρόσκλησης. Τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης υποβάλλονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α ́ 94). Ειδικώς τα Δικαιολογητικά τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.», ενώ ο όρος 13.3 ορίζει ότι «13.3. Έγχαρτη 

υποβολή 13.3.1. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή (πραγματική) των ως άνω στοιχείων και Δικαιολογητικών 

Τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 13, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον Υποψήφιο 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.». Κατά συνδυασμό των 

ανωτέρω, τα ιδιωτικά έγγραφα των αιτήσεων συμμετοχής υποβάλλονται είτε 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε μορφή πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου 

είτε αποκλειστικά ηλεκτρονικά ως απλά αντίγραφα, αλλά μετά ηλεκτρονικώς 

συνυποβαλλόμενης, υπευθύνου δηλώσεως ακριβείας είτε ηλεκτρονικά ως απλά 

αντίγραφα με συνυποβολή έγχαρτη και των πρωτοτύπων ή των επικυρωμένων 

αντιγράφων. Εξάλλου, υπό τις αιτιάσεις της δεύτερης προσφεύγουσας ότι η 

έγχαρτη υποβολή είναι ανεξάρτητη από τον 9.1.2 όρο, τότε η κατά τον όρο 13.3 

παραπομπή στον Ν. 4250/2014 όσον αφορά τη σωρευτική έγχαρτη υποβολή 

δεν θα είχε νόημα, αφού κατά το άρ. 1 παρ. 2 Ν. 4250/2014 γίνονται δεκτά 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και άρα, με την έγχαρτη 

υποβολή υποβάλλονται τα πρωτότυπα, όταν δεν έχουν ήδη με την ηλεκτρονική 

αίτηση, υποβληθεί επικυρωμένα αντίγραφα και επομένως εκ του αντιστρόφου, 

αν υποβληθούν τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών έγχαρτα, 

όπως εν προκειμένω, δεν πάσχει η αίτηση, επειδή ηλεκτρονικά υποβλήθηκαν 

απλά αντίγραφα. Επιπλέον, και ο όρος 9.1.2.α παραπέμπει στις κατά 

περίπτωση διατάξεις της πρόσκλησης, άρα δεν ερμηνεύεται μεμονωμένα άνευ 
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του όρου 13.3 και τούτο ενώ οι αιτιάσεις της δεύτερης προσφεύγουσας θα 

οδηγούσαν να απαιτούνται σωρευτικά επικυρωμένα αντίγραφα ή πρωτότυπα 

ταυτόχρονα και με την ηλεκτρονική και με την έγχαρτη υποβολή. Άρα, εφόσον 

έγγραφο υπεβλήθη ως πρωτότυπο ή ως επικυρωμένο αντίγραφο με έγχαρτη 

υποβολή και φυσικά υπεβλήθη (έστω και ως απλό αντίγραφο) με την 

ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ουδόλως χρειάζεται να συνοδεύεται με 

οιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση ακριβείας ούτε χρειάζεται να έχει υποβληθεί 

ηλεκτρονικά ως πρωτότυπο ή ως επικυρωμένο. Άρα, δεδομένου ότι η από 

20.09.2021 βεβαίωση της …, για την ….., αναφορικά με την πλήρωση της 

απαίτησης των άρθρων 6.1.1 β), 7.3.9 και 9.5.8 της Πρόσκλησης και .η από 

10.09.2021 επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, αναφορικά με την πλήρωση της 

απαίτησης των άρθρων 6.1.1 β), 7.3.8 και 9.5.6 της Πρόσκλησης, 

υπεβλήθησαν, όπως βεβαιώνει η αναθέτουσα και χωρίς να υποστηρίξει και να 

αποδεικνύει το αντίθετο η δεύτερη προσφεύγουσα, με έγχαρτη υποβολή ως 

πρωτότυπα, ουδεμία σημασία έχει ότι υποβλήθηκαν ως απλά αντίγραφα με την 

ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, απορριπτομένου του υπό α’ λόγου κατά της 

πρώτης παρεμβαίνουσας. Άρα, το σύνολο των ισχυρισμών της δεύτερης 

προσφυγής κατά της πρώτης παρεμβαίνουσας είναι απορριπτέοι. 

6. Επειδή, όσον αφορά το στρεφόμενο κατά της πρώτης 

προσφεύγουσας, σκέλος της δεύτερης προσφυγής,  o όρος 9.6.4 ορίζει ότι 

«Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 7.4.4, o Διαχειριστής ή, σε 

περίπτωση Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτού, υποχρεούται να 

υποβάλει:  

(α) Πίνακα, συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 της Πρόσκλησης.  

(β) Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 

αρχή (π.χ.αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, κύριος του έργου, εργοδότης, 

ανεξάρτητος μηχανικός-ελεγκτής) ως προς τα έργα που θα περιληφθούν στον 

Πίνακα της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου, στα οποία θα 

αναφέρεται και θα πιστοποιείται η επιτυχής και προσήκουσα Διαχειριστής, το 

χρονικό διάστημα της παροχής των υπηρεσιών αυτών με προσδιορισμό χρόνου 

έναρξης και λήξης, η φύση της οικείας σύμβασης, καθώς και το ποσοστό και ο 
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τρόπος συμμετοχής του Διαχειριστή στην εκτέλεση του έργου (π.χ. ποσοστό 

συμμετοχής σε κοινοπραξία, συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ειδικού 

σκοπού κ.λπ.), η ονομαστική δυναμικότητα της ΜΕΑ. Εφόσον είναι αδύνατη η 

προσκόμιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του απαιτούμενου πιστοποιητικού της 

αρμόδιας αρχής, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης Δήλωσης, στην 

οποία θα παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατή η 

προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα βεβαιώνεται η επιτυχής 

και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών, καθώς και όλα τα ανωτέρω 

αναφερόμενα στοιχεία. (γ) Αντίγραφο της/των σύμβασης/εων, που αναφέρεται 

στην παράγραφο αυτή, άλλως αποσπάσματα αυτών, από τα οποία όμως θα 

προκύπτουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία και, εφόσον 

ούτε τούτο είναι δυνατό, Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή από την οποία θα 

προκύπτουν τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, και στην οποία 

θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της 

σύμβασης/εων και των αποσπασμάτων της/τους.». Σε αντίθεση με τους 

ισχυρισμούς της δεύτερης προσφεύγουσας,  εφόσον τα στοιχεία του 

Παραρτήματος 7 προέκυπταν ήδη από τη βεβαίωση, που εν προκειμένω 

υποβλήθη εκ του εργοδότη ……, ήτοι την εταιρεία ειδικού σκοπού/ΙΦΣ που 

προσέλαβε την …, ως διαχειριστή, ουδόλως χρειαζόταν να τα προβλέπει και η 

συνυποβαλλόμενη σύμβαση και δη, να συμπληρωθεί αυτή με υπεύθυνη 

δήλωση για τα ήδη αναφερόμενα στη βεβαίωση καλής εκτέλεσης στοιχεία, βλ. 

και ανωτέρω. Άρα, οι ισχυρισμοί του γ’ λόγου κατά της πρώτης 

προσφεύγουσας ερείδονται επί εσφαλμένου ερείσματος και ενώ, ουδόλως 

απαιτούνταν με τη σύμβαση να συνυποβληθούν τυχόν παραρτήματα 

σύμβασης, αφού κατά τα ανωτέρω αρκούσε και το απόσπασμα σύμβασης και η 

υποβληθείσα βεβαίωση εκτέλεσης αναφέρει διάρκεια εκτέλεσης, περιγραφή, 

είδος και τίτλο έργου, χρόνο έναρξης και χρόνο περαίωσης έργου, ημερομηνία 

έναρξης και ολοκλήρωσης σύμβασης διαχείρισης, δυναμικότητα σε τόνους/έτος, 

οικονομικά στοιχεία και κόστος και συμμετοχή του μέλους της πρώτης 

προσφεύγουσας, …, χωρίς ουδόλως η δεύτερη προσφεύγουσα να προβάλει το 

αντίθετο. Όσον αφορά τον περί του όρου 9.6.2, β’ λόγο κατά της πρώτης 
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προσφεύγουσας, βλ. και ανωτέρω σχετικώς κριθέντα, ούτε τα παραρτήματα 

των συνυποβληθεισών μετά των βεβαιώσεων εκτέλεσης, συμβάσεων 

απαιτούνταν, αφού εξ αυτών ήταν δυνατή η υποβολή και αποσπασμάτων ούτε 

χρειαζόταν η πρόσθετη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για στοιχεία, όπως  τα 

επενδεδυμένα κεφάλαια, που η δεύτερη προσφεύγουσα δεν αμφισβητεί ότι 

περιέχονται στις βεβαιώσεις, αλλά δεν περιέχονται επιπλέον και στις συμβάσεις. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι επί της …. και για το έργο για το ………., η βεβαίωση 

εκτέλεσης αναφέρει ότι υπάρχουν τροποποιητικές συμβάσεις παράτασης του 

έργου που δεν συνυποβλήθηκαν, δεν συνεπάγεται υποχρέωση συνυποβολής 

και αυτών και τούτο ενώ τα περί διαρκείας και λήξης στοιχεία πιστοποιούνται 

από τη βεβαίωση εκτέλεσης και ουδόλως οριζόταν και δη, με σαφήνεια, ότι 

όσον αφορά τις συμβάσεις έπρεπε να συνυποβληθεί κάθε εφεξής τροποποίηση 

αυτών, αφού άλλωστε, ακόμη και απόσπασμα αρκούσε και τούτο, ήτοι η 

υποβολή αρχικής σύμβασης αποδείκνυε την ύπαρξη της σύμβασης.  Όσον 

αφορά το υπέρ της …. επικληθέν έργο για τη Σύμβαση Παραχώρησης για τη 

Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση 

του …. και για τη Μελέτη,Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών του 

συνδέσεων, υποβλήθηκε η με αρ. πρωτ. Β/Ε3/Φ4.2/67384/14-10-2021 

βεβαίωση, που πιστοποιεί  ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης και το 

ποσοστό συμμετοχής της …. στο φορέα που εκτελεί το παραπάνω Έργο και 

άρα, δεν απαιτείτο, εφόσον δεν αναφέρονταν αυτά και στη συνυποβληθείσα 

σύμβαση, να υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωσης που θα βεβαιώνει όσα ήδη η 

βεβαίωση εκτέλεσης πιστοποίησε. Εξάλλου, για το ίδιο έργο συνυπεβλήθη και η 

από 27-5-2021 βεβαίωση ανεξάρτητου μηχανικού, ήτοι της ……. και 

υπογεγραμμένη από αρμόδιο διευθυντή έργου, που βεβαιώνει ότι εγκρίνει τη 

βεβαίωση εμπειρίας με τις εκτελεσθείσες εργασίες για το 2020. Σε κάθε 

περίπτωση, ο όρος 9.6.2.β όρισε ότι με τη βεβαίωση «θα πιστοποιείται η 

ανάληψη ή/και η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα  

εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων ή/και συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ. από τον 

Υποψήφιο» και άρα, θα πιστοποιείται είτε η ανάληψη είτε και η εκτέλεση,   

χωρίς να είναι υποχρεωτική ούτως η βεβαίωση και εκτέλεσης και ενώ εν 
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προκειμένω, βεβαιούται η ανάληψη του έργου (αναφέρεται στην από 14-10-

2021 βεβαίωση «Ο υπογράφων ……Πολιτικός Μηχανικός Με Α’ Βαθμό, 

ενεργώντας ως προϊστάμενος της        ……. βεβαιώνω ότι: Η Σύμβαση 

Παραχώρησης του έργου: «……..», υπογράφηκε στο …. στις 21.2.2019, μεταξύ 

αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία «……» και τον διακριτικό τίτλο «………..» και εκ τρίτου, των Αρχικών 

Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (α) της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «……….» και (β) της εταιρείας με την επωνυμία 

«……».Παρατίθενται κατωτέρω βασικά στοιχεία του έργου:»), όπως αρκεί κατά 

τον ανωτέρω όρο  (που αναφέρεται σε επάρκεια τουλάχιστον της βεβαίωσης 

ανάληψης). Άρα, απορριπτέοι τυγχάνουν όλοι οι ισχυρισμοί του υπό β΄ κατά της 

πρώτης προσφεύγουσας, λόγου της δεύτερης προσφυγής. Απορριπτέος 

τυγχάνει ο λόγος α’ κατά της πρώτης προσφεύγουσας, βλ. αμέσως 

προηγούμενη σκέψη, περί του ότι στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής 

υποβλήθηκαν οι από 15.07.2021 και 16.07.2021 επιστολές της Τράπεζας 

Πειραιώς, αναφορικά με την πλήρωση της απαίτησης των άρθρων 6.1.1 β), 

7.3.8 και 9.5.6 της Πρόσκλησης, οι βεβαιώσεις της …, για την .. και την …., 

αναφορικά με την πλήρωση της απαίτησης των άρθρων 6.1.1, 7.3.9 και 9.5.8 

της Πρόσκλησης και το από 03.09.2021 Πιστοποιητικό Καλής Εκτέλεσης της 

………., αναφορικά με την πλήρωση της απαίτησης των άρθρων 7.4.4 και 9.6.4 

της Πρόσκλησης, σε απλά αντίγραφα χωρίς υπεύθυνη δήλωση ακριβείας, αφού 

η αναθέτουσα δια των Απόψεων της βεβαιώνει ότι υποβλήθηκαν κατά τον όρο 

13.3 σε έγχαρτη υποβολή ως πρωτότυπα και επομένως, δεν υφίστατο κατά τον 

όρο 9.1.2 υποχρέωση και καταρχήν υποβολής τους ως επικυρωμένων με την 

ηλεκτρονική υποβολή, αλλά αρκούσε η ηλεκτρονική υποβολή τους ως απλών 

αντιγράφων, βλ. αμέσως προηγούμενη σκέψη. Άρα, το σύνολο κατά της 

πρώτης προσφεύγουσας ισχυρισμών της δεύτερης προσφυγής είναι 

απορριπτέοι.         

7. Επειδή, όσον αφορά τους λοιπούς κατά της τρίτης παρεμβαίνουσας 

λόγους της δεύτερης προσφυγής, ως και το μόνο λόγο της πρώτης 

προσφυγής,προκύπτει ότι ο όρος 7.4.3 απαίτησε τα εξής «7.4.3 Ειδική εμπειρία 
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του Κατασκευαστή Ο Κατασκευαστής, και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων 

ένα τουλάχιστον από τα μέλη αυτής, όπως κατονομάζεται στην επιστολή 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), προκειμένου να θεωρηθεί ότι 

διαθέτει την απαιτούμενη ειδική εμπειρία, θα πρέπει να έχει κατασκευάσει και 

περαιώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα Αποδεκτό Έργο. Για τους σκοπούς της 

παρούσας παραγράφου 7.4.3, ως Αποδεκτό Έργο για τη διαπίστωση της ως 

άνω ειδικής εμπειρίας του Κατασκευαστή, νοείται σύμβαση κατασκευής 

Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ή Απορριμμάτων), η οποία περιλαμβάνει 

Μηχανική και Βιολογική Επεξεργασία Συμμείκτων Αστικών Αποβλήτων, 

εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων προσωρινής διαχείρισης αποβλήτων, των 

εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και των συμβάσεων αναβάθμισης 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων, δυναμικότητας τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων 

(60.000) τόνων κατ’ έτος (t/y), όπως κατά τα λοιπά η έννοια του έργου ορίζεται 

στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι η 

δυναμικότητα αναφέρεται στο μέρος της ΜΕΑ που αφορά σε σύμμεικτα αστικά 

απόβλητα ή/και υπολειμματικά σύμμεικτα αστικά απόβλητα και σε τυχόν 

προδιαλεγμένα οργανικά αστικά απόβλητα. Η ανωτέρω δυναμικότητα για την 

κάλυψη της ειδικής εμπειρίας της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να 

προκύπτει αθροιστικά από περισσότερες συμβάσεις. Ως δυναμικότητα νοείται η 

ονομαστική δυναμικότητα της Μονάδας. Η ημερομηνία περαίωσης των 

ανωτέρω Αποδεκτών Έργων, περιλαμβάνει και την επιτυχή ολοκλήρωση της 

περιόδου τυχόν δοκιμαστικής λειτουργίας τους και πρέπει να έχει λάβει χώρα 

εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την ημερομηνία υποβολής του 

Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως 

της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του Έργου. Σημειώνεται ότι έργο που έχει 

αναληφθεί από Ένωση Προσώπων ή Κοινοπραξία δηλώνεται από τον κάθε 

επικαλούμενο αυτό οικονομικό φορέα, μόνον εφόσον το αναλογούν ποσοστό 

του σε αυτό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 33,3%.». Ο δε όρος 9.6.3, βλ. ανωτέρω, 

όρισε τα αποδεικτικά στοιχεία προς τεκμηρίωση της ανωτέρω απαίτησης. Η 

τρίτη παρεμβαίνουσα, βλ. ανωτέρω, επικλήθηκε τη στήριξη του τρίτου ……, 

κατά την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της, τόσο για τον ως άνω όρο 
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7.4.3 και την αποδεικτική απαίτηση του όρου 9.6.3, περί εμπειρίας 

κατασκευαστή, όσο και για τον όρο 7.4.4 και την αποδεικτική απαίτηση 9.6.4, 

περί ειδικής εμπειρίας διαχειριστή, βλ. ανωτέρω το περιεχόμενό τους. Προς 

πλήρωση του όρου 9.6.3 και του όρου 9.6.4, υποβλήθηκε το ίδιο από 14-7-

2021 πιστοποιητικό του εργοδότη …………., που αναφέρει ότι ο ως άνω τρίτος 

ανέλαβε τον σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση θέσης σε λειτουργία, λειτουργία 

και συντήρηση της εγκατάστασης διαχείρισης σύμμεικτων Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων …………., όπως και την αξία της σύμβασης κατασκευής, την αξία 

της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης έως σήμερα, τη δυναμικότητα του 

έργου σε ΑΣΑ και εμπορικά-βιομηχανικά απόβλητα διακριτά και τον χρόνο 

έναρξης και λήξης εκτέλεσης του έργου, που περατώθηκε τον 3/2019, ως και 

την έναρξη και διάρκεια έως σήμερα της λειτουργίας και συντήρησης, 

περαιτέρω δε, δίδεται συνοπτική περιγραφή περί φύσης του έργου, όπως και 

πιστοποιείται «ο ικανός, επιτυχής και αποτελεσματικός σχεδιασμός, κατασκευή, 

θέση σε λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση» του ανωτέρω έργου. 

Συνυποβλήθηκε δε και η σύμβαση διαχείρισης μετά των παραρτημάτων της 

κατά τον όρο 9.6.4, ενώ ο όρος 9.6.3 δεν ζητούσε για την εμπειρία 

κατασκευαστή, προσκόμιση κα σύμβασης κατασκευής του έργου. Περαιτέρω, 

αορίστως και αναπόδεικτα, ο πρώτος προσφεύγων προβάλλει αμφισβητήσεις 

περί της ακρίβειας, όχι των δηλώσεων του τρίτου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 της 

αίτησης συμμετοχής, αλλά ως προς αυτή καθαυτή την παραδεκτώς κατά τον 

όρο 9.3.6.β εκδοθείσα από τον κύριο του έργου, βεβαίωση, αμφισβητώντας την 

αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου αυτής και ενώ, η πρόσκληση που 

ανεπιφύλακτα αποδέχθηκε κάθε διαγωνιζόμενος, όρισε ότι τέτοια βεβαίωση 

αρκεί άνευ ετέρου για την απόδειξη των στοιχείων που θα αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10, του όρου 9.3.6.α και για την τεκμηρίωση των επιμέρους 

ουσιαστικών απαιτήσεων του όρου 7.4.3. Άλλωστε, παρά ταύτα και χωρίς η 

πρώτη προσφεύγουσα να αμφισβητεί την κατά τα εμφανιζόμενα στην ως άνω 

βεβαίωση, πλήρωση των απαιτήσεων των όρων 7.4.3 και 9.6.3, αλυσιτελώς και 

απαραδέκτως, και ενώ κατ’ άρ. 367 Ν. 4412/2016 φέρει το βάρος ορισμένης 

επίκλησης και απόδειξης των δια της προσφυγής εξεταστέων ισχυρισμών του, 
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προβάλλει αναπόδεικτες, πάντως, ως και υποθετικές αιτιάσεις με βάση 

διαφημιστικές και προωθητικές καταχωρήσεις εταιρικής παρουσιασης στην 

ιστοσελίδα του τρίτου περί του ότι προμήθευσε τεχνολογικό σχεδιασμό (όπως 

και η βεβαίωση πιστοποιεί) και εξοπλισμό στο έργο (χωρίς αυτό να αναιρεί ότι 

το κατασκεύασε) και περί υψηλότερου προϋπολογισμού του όλου project (που 

δεν είναι καν γνωστό τι άλλου είδους τυχόν έργα και υπηρεσίες αφορά), που 

ουδεμία αποδεικτική ισχύ κατά τη διακήρυξη έχουν και σε κάθε περίπτωση δεν 

αποδεικνύουν την ανακρίβεια της βεβαίωσης (εξάλλου, κάθε επιχείρηση 

αναφέρει ό,τι κρίνει ως επωφελέστερο για την ίδια στις εταιρικές παρουσιάσεις 

και ιστοσελίδες της, χωρίς να υπέχουν οι εκεί καταχωρήσεις, θέση υπευθύνου 

δηλώσεως), ως και δι’ αυτών έμμεσες συναγωγές και υποθέσεις ποσών και 

ποσοστών εκτέλεσης ή περί είδους εργασιών του τρίτου, προκειμένου να 

προβάλει ψεύδος και ανακρίβεια των δια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 10 της 

προσφοράς της τρίτης παρεμβαίνουσας, δηλουμένων, καίτοι τεκμηριώνονται 

από τη βεβαίωση που υποβλήθηκε ακριβώς προς τούτο και κατά προβλεψη της 

πρόσκλησης κατά τον όρο 9.6.3.β. Ομοίως απαραδέκτως προβάλλει 

αναπόδεικτες και υποθετικές αιτιάσεις, περί υποθετικής αναλογούσας αξίας του 

έργου, επί τη βάσει αλυσιτελώς επικαλούμενων άλλων συμβάσεων για 

κατασκευές άλλων αντίστοιχων έργων στην Ελλάδα και αυτό, διότι και πάλι η 

πρόσκληση όρισε τη βεβαίωση εργοδότη-κυρίου του έργου ως επαρκές 

αποδεκτικό μέσο για όλα τα ζητούμενα στοιχεία του έργου. Και ναι μεν, η πρώτη 

προσφεύγουσα δεν εμποδίζεται άνευ ετέρου τυχόν να αμφισβητήσει την 

αλήθεια και ακρίβεια της βεβαίωσης αυτής, όπως πράττει, πλην όμως τούτο 

προϋποθέτει θετική και βέβαιη απόδειξη περί των αληθών στοιχείων του έργου 

ή περί του ότι το έργο δεν υφίσταται ή εκτελέστηκε από άλλον ή από άλλους 

οικονομικούς φορείς μετά του ως άνω τρίτου ή μόνων τους, χωρίς προς τούτο 

να αρκούν αόριστες και αναπόδεικτες υποθέσεις βάσει έμμεσων συναγωγών 

και επαγωγών από στοιχεία που πάντως ουδόλως αποδεικνύουν ή έστω, 

ανεξαρτήτως ακόμη και αποδεικτικής αξίας αυτών, αναφέρουν κατά θετικό 

τρόπο πραγματικό στοιχείο που άνευ ετέρου και με σαφήνεια αντικρούει 

στοιχείο της βεβαίωσης (η δε αξία του όλου project, που δεν είναι γνωστό σε τι 
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είδους εν γένει έργα, υπηρεσίες ή και κόστη, που ενδεχομένως εκφεύγουν της 

νυν βεβαίωσης, αναφέρεται όπως προβάλλεται από την εταιρική ιστοσελίδα του 

τρίτου, δεν συνιστά έστω αναπόδεικτη, πλην όμως σαφή αναφορά  ότι αυτή 

καθαυτή η αξία της συγκεκριμένης σύμβασης κατασκευής, όπως αυτή 

βεβαιώνεται στην προσκομισθείσα βεβαίωση ήταν διαφορετική, πολλώ δε 

μάλλον ότι το έργο κατασκευάστηκε από άλλους ή και από άλλους πλην ή 

επιπλέον του ως άνω τρίτου). Άλλωστε, εφόσον η πρώτη προσφεύγουσα όντως 

αμφισβητεί τη γνησιότητα ή την αλήθεια της, πάντως περιέχουσας ό,τι αναφέρει 

και ο τρίτος, ως και η τρίτη παρεμβαίνουσα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 φακέλου 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της, δεδομένου ότι οτιδήποτε αναφέρει το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 τεκμηριώνεται από το δια της πρόσκλησης προβλεφθέν 

αποδεικτικό μέσο και συγχρόνως, η πρώτη προσφεύγουσα δεν αποδεικνύει 

τους ισχυρισμούς της, οι οικείοι ισχυρισμοί είναι απορριπτέοι στο πλαίσιο της 

ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασίας, ως και εκφεύγουν της αρμοδιότητάς της. 

Εξάλλου, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της δεύτερης προσφεύγουσας, η ως 

άνω βεβαίωση ρητά αναφέρει και την «κατασκευή» του συγκεκριμένου έργου 

και αναφέρει και το ότι ολοκληρώθηκε η κατασκευή τον 3/2019 και ότι 

πιστοποιεί ικανό, επιτυχή και αποτελεσματικό, όχι μόνο σχεδιασμό, αλλά και 

«κατασκευή» και άρα, βεβαιούται, ως απαιτήθηκε και η εκ του τρίτου κατασκευή 

και η ολοκλήρωση του έργου και η επιτυχής και προσήκουσα ολοκλήρωση της 

κατασκευής του, ενώ αναφέρεται επίσης ρητά ότι ο συγκεκριμένος τρίτος, ήτοι 

ως έχει ως εταιρεία και όπως από την τρίτη παρεμβαίνουσα τυγχάνει επίκλησης 

ως στηρίζων τρίτος και όχι τυχόν, κάποια 

ένωση/σύμπραξη/κοινοπραξία/θυγατρική/συνδεδεμένη/εταιρεία ειδικού σκοπού, 

εκτέλεσε την κατασκευή του έργου και επομένως, είναι σαφές ότι κατά τα στη 

βεβαίωση αναφερόμενα, είναι ο αποκλειστικός κατασκευαστής και δεν τίθεται εκ 

των προτέρων ζήτημα επιμέρους ποσοστού συμμετοχής, αφού αυτό αφορά το 

όλο έργο. Οι δε αιτιάσεις της δεύτερης προσφυγής ότι δεν αναφέρονται στη 

βεβαίωση φράσεις συνήθεις σε βεβαίωση κατασκευής, πέραν του ότι πρόκειται 

για βεβαίωση που αφορά τόσο την κατασκευή, όσο και αυτοτελώς τη 

διαχείριση, είναι απορριπτέοι, αντιστοίχως με αυτούς της πρώτης 
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προσφεύγουσας, ως αόριστοι, αναπόδεικτοι και υποθετικοί. Ούτως και ο υπό α’ 

κατά της τρίτης παρεμβαίνουσας λόγος της δεύτερης προσφυγής, ως και ο 

μόνος λόγος της πρώτης προσφυγής είναι απορριπτέοι. Όσον αφορά τον υπό 

β’ κατά της τρίτης παρεμβαίνουσας λόγο της δεύτερης προσφυγής, περί του 

όρου 7.4.4 και του όρου 9.6.4 και σε συνέχεια του περιεχομένου της ως άνω 

βεβαίωσης, η υποβληθείσα σύμβαση, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της 

δεύτερης προσφεύγουσας, δεν αναφέρεται απλά σε ορισμένες υπηρεσίες 

τεχνικής υποστήριξης, αλλά ενώ κατά τον όρο 6.α της αναφέρει ότι θα τιμολογεί 

από το διάστημα μετά την οριστική ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, στο 

ΕΚΘΕΜΑ Γ’ αυτής, που συνυποβλήθηκε μετ’ αυτής, περιγράφει αναλυτικά τις 

εργασίες συγκεκριμένα του τρίτου …………… «όλες τις  

υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχημένη και  

αποστελεσματική καθημερινή λειτουργία, ενδεικτικά όπως: α) υποδοχή,  

επεξεργασία, διαχείριση απορριμμάτων, β) συντήρηση (τακτική,  

προληπτική, διορθωτική κλπ) και επιθεώρηση του εξοπλισμού και της  

υποδομής, γ) διαχείριση προσωπικού και εκπαίδευση, δ) παροχές φύλαξης  

και ασφάλειας, ε) παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων  

και έλεγχος διαδικασίας, στ) διασφάλιση ποιότητας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, ζ) αναφορές σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση, μηνιαίες 

αναφορές, αναφορές προληπτικής συντήρησης, λίστα ανταλλακτικών κλπ, η) 

συμβουλευτικές υπηρεσίες», αλλά επιπλέον τούτου και παροχή υπηρεσιών 

διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού λογιστικής και χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης, εμπορίας ανακυκλώσιμων που συλλέγονται και ανακτώνται, 

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μεταφορών και προσέγγιση δυνητικών 

πελατών. Τα ανωτέρω συνάδουν με όσα αναφέρει άλλωστε και η ως άνω 

βεβαίωση όσον αφορά τη διαχείριση και όσον αφορά ακριβώς την ίδια μονάδα, 

αναφέροντας τη λειτουργία και συντήρηση του έργου με όλες τις υπηρεσίες που 

αφορούν την επιτυχή και αποδοτική ημερήσια λειτουργία, όπως ενδεικτικώς, 

αναφέρει η βεβαίωση πως περιλαμβάνει όλες όσες ως άνω εργασίες αναφέρει 

το ΕΚΘΕΜΑ Γ της σύμβασης και τα οποία, ομοίως συμφωνούν με όσα ο όρος 

7.4.4.β.ιι ζήτησε («(αα) όλα τα έργα μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου και  
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κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, που 

αφορούν τη διατήρηση ενός προδιαγεγραμμένου επιπέδου λειτουργικότητας και 

ασφάλειας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, (ββ) το σύνολο των 

υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσήκουσα, ασφαλή και  

προδιαγεγραμμένη εξυπηρέτηση των χρηστών της Μονάδας Επεξεργασίας 

Αποβλήτων, και περιλαμβάνει ενδεικτικά την τεχνική διαχείριση, την 

επιθεώρηση, την συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη 

βαριά συντήρηση,τη καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία  

για την ετοιμότητα και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και 

συστημάτων της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, και του περιβάλλοντος 

χώρου»), περί της περιγραφής του ουσιαστικού περιεχομένου της εμπειρίας του 

διαχειριστή. Περαιτέρω, η δυναμικότητα αναφέρεται ήδη στην ως άνω βεβαίωση 

και άρα, δεν χρειαζόταν να αναφέρεται και στη σύμβαση που άλλωστε, 

αναφέρεται ακριβώς στην ίδια, περιγραφόμενη στη βεβαίωση, εγκατάσταση, βλ. 

και ανωτέρω, ούτε να υποβληθεί περί αυτής πρόσθετη δήλωση. Η δε 

εξακολούθηση της σύμβασης ως σήμερα, αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 

του τρίτου και της τρίτης παρεμβαίνουσας και άρα, η διατύπωση «συνεχίζεται 

έως σήμερα», καλύπτει την απαίτηση για ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

σύμβασης, που πάντως βεβαιούται και στην ως άνω υποβληθείσα βεβαίωση, 

αναφέροντας πως διαρκεί και έως την προσφορά και αφού ο όρος 7.4.4.β.ιιι 

περί του οποίου υποβλήθηκε προς απόδειξη συνδρομής του, κατά τον όρο 

9.6.4.α το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, ορίζει ως ουσιαστική προς απόδειξη απαίτηση το ότι 

η σύμβαση είχε διάρκεια 12 μήνες εντός τελευταίας πενταετίας πριν την 

υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος και άρα, η δήλωση ότι η σύμβαση 

συνεχιζόταν ως την ημερομηνία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7 σημαίνει ότι η 

προσμετρούμενη για την ως άνω ουσιασιτκή απαίτηση, διάρκεια διανύεται έως 

και το σημείο της υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Περαιτέρω, η βεβαίωση ανέφερε την έως την έκδοση της συμβατική αξία και η 

σύμβαση ανέφερε σαφώς ότι η σύμβαση, άρ. 4 αυτής, εκκινεί κατά την έναρξη 

ισχύος της, που εξαρχής  αναφέρεται ως  η 9-3-2016, πλην όμως το άρ. 6α 

αναφέρει ως χρόνο έναρξης τιμολόγησης τον χρόνο ολοκλήρωσης της 
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κατασκευής, στοιχείο που με τη σειρά του αναφέρεται, όπως και διακριτά η 

έναρξη της σύμβασης διαχείρισης στην ως άνω βεβαίωση, που αναφέρει ως 

χρόνο έναρξης της σύμβασης διαχείρισης τον 4/2019, ήτοι ακριβώς, όπως η 

σύμβαση αναφέρει ως χρόνο ενεργοποίησης και άρα, τιμολόγησης, μετά τον 

3/2019, όταν και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου, όπως και η βεβαίωση 

αναφέρει. Περαιτέρω, η βεβαίωση αναφέρει ακριβώς το αντικείμενο διαχείρισης 

του ως άνω τρίτου και τον ίδιο ως τον αντισυμβαλλόμενο, ενώ η σύμβαση 

ακριβώς αναφέρει πάλι τον ίδιο και μόνο ως υπεύθυνο για τις συγκροτούσες το 

αντικείμενο που η βεβαίωση πιστοποιεί ως σύμβαση διαχείρισης, ήτοι όσα 

αναφέρει το ΕΚΘΕΜΑ Γ της σύμβασης, το οποίο επίσης αναφέρει ότι όλες οι 

δραστηριότητες του εκτελούνται από την …., ενώ ο αντισυμβαλλόμενος …… 

ορίζεται στο ΕΚΘΕΜΑ Α για άλλες και διάφορες του ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ Γ, των 

εργασιών που βεβαιώνονται στη βεβαίωση και των ζητούμενων στον όρο 7.4.4, 

υπηρεσίες, ως και την απλή διαχείριση και συντονισμό του έργου του νυν 

τρίτου, ………, ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ Γ. Το δε γεγονός πως η σύμβαση αναφέρεται σε 

ένα μεγαλύτερο και εν μέρει αδιάφορο για την πρόσκληση, εύρος υπηρεσιών, εκ 

των οποίων ακριβώς μέρος που υπερβαίνει τα ζητούμενα της πρόσκλησης, 

αναλαμβάνεται από έτερο οικονομικό φορέα, δεν αναιρεί την αποδεικνυόμενη 

αποκλειστική εκ του νυν τρίτου εκτέλεση όλων όσων διακριτά αναφέρει η 

σύμβαση ως προς τα καθήκοντα του και το γεγονός ότι αποκρίνονται, χωρίς να 

αμφισβητεί τούτο η δεύτερη προσφεύγουσα και με βάση την περιγραφή αυτών 

στα έγγραφα που υποβλήθηκαν για τον τρίτο, στις απαιτήσεις της πρόσκλησης 

για τον διαχειριστή ούτε άλλωστε, τα ανωτέρω καθιστούν τον αποκλειστικώς 

εκτελούντα τις για την πρόσκληση αποκλειστικά ενδιαφέρουσες και 

λαμβανόμενες υπόψη εργασίες τρίτο, τυχόν συμμέτοχο στην εκτέλεση τους με 

άλλον και άρα, ουδόλως χρειαζόταν να δηλωθεί ποσοστό συμμετοχής, αφού 

ακριβώς οι εργασίες που αφορούν τον όρο 7.4.4 αποκλειστικά εκ του τρίτου 

εκτελέστηκαν και αναφέρονται διακριτά στη σύμβαση. Επιπλέον δε και η 

βεβαίωση αφορά αποκλειστικά το διακριτό και αυτοτελές αντικείμενο εργασιών 

του νυν τρίτου, αναφερόμενη στην ως τώρα συμβατική αξία, αντικείμενο και 

είδος αυτών και άρα, η βεβαίωση αφορά ακριβώς το συμβατικό αντικείμενο που 
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καθ’ ολοκληρία και αποκλειστικά εκτέλεσε ο τρίτος, χωρίς επιμέρους ποσοστό 

συμμετοχής με έτερους οικονομικούς φορείς. Οι δε αιτιάσεις της δεύτερης 

προσφεύγουσας ότι επειδή ο καταρχήν όρος 6α της σύμβασης αναφέρεται σε 

7.000 δολλάρια τον μήνα, οι υπηρεσίες του τρίτου δεν αφορούν το αντικείμενο 

του όρου 7.4.4.α, ήτο λειτουργία και συντήρηση της ΜΕΑ, είναι υποθετικές και 

αναπόδεικτες, καθώς αφενός προσκρούουν στο γεγονός πως το ίδιο το 

επαρκές κατά την πρόσκληση αποδεικτικό μέσο της βεβαίωσης κυρίου του 

έργου, αναφέρει επακριβώς τις οικείες εργασίες για τις οποίες παρέχεται η 

βεβαίωση και δη, ενώ περιγράφει ακριβώς όσα περιγράφει και το ακριβώς 

αναφερόμενο στις εργασίες του νυν τρίτου, ΕΚΘΕΜΑ Γ της σύμβασης, 

αφετέρου δεν λαμβάνουν υπόψη ότι  η σύμβαση προβλέπει πέραν της βασικής 

ως άνω αμοιβής, σειρά περιπτώσεων πρόσθετων αμοιβών και 

αναπροσαρμογών αμοιβών, ενώ προδήλως υφίσταται ενδεχόμενο 

προκαταβολικών τιμολογήσεων ή αμοιβών από πριν τη λειτουργία του έργου 

που καταβλήθηκαν εντός της περιόδου λειτουργίας του και εφεξής ή καταβολής 

δαπανών μετά των αμοιβών και τούτο ενώ συγχρόνως, ο ισχυρισμός της 

δεύτερης προσφεύγουσας αυτοαναιρείται, δεδομένου ότι η δια της βεβαίωσης 

πιστοποιούμενη αξία της «σύμβασης» λειτουργίας και συντήρησης δεν είναι 

τυχόν μικρότερη της βασικής αμοιβής της σύμβασης, αλλά την υπερβαίνει (και 

άρα, δεν τίθεται ζήτημα ότι η ……… εκτελεί μέρος των εργασιών του 

ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ Γ της σύμβασης). Εξάλλου, η ως άνω υποβληθείσα βεβαίωση με 

πλήρη σαφήνεια αναφέρει ότι ακριβώς ο ανωτέρω τρίτος εκτελεί και λειτουργία 

και συντήρηση της εγκατάστασης, ως αξία της λειτουργίας και συντήρησης 

αναφέρει συγκεκριμένη αξία και ως αντικείμενο της λειτουργίας και συντήρησης 

αναφέρει συγκεκριμένες εργασίες, που συμφωνούν κατά τα ανωτέρω με τις 

προοριζόμενες ακριβώς για τον νυν τρίτο, εργασίες του ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ Γ και 

άρα, σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι η αξία συντήρησης και λειτουργίας και 

οι εργασίες στις οποίες αντιστοιχεί, που είναι οι δια της βεβαίωσης 

περιγραφόμενες και εκ της σύμβασης ομοίως αναφερόμενες, αφορούν 

αποκλειστικά και στο σύνολο τους τον ως άνω τρίτο ………. Άρα ο υπό β’ κατά 

της τρίτης παρεμβαίνουσας λόγος της δεύτερης προσφυγής, είναι απορριπτέος. 
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Επομένως,απορριπτέοι τυγχάνουν οι σχετικοί ισχυρισμοί της πρώτης και της 

δεύτερης προσφεύγουσας κατά της τρίτης παρεμβαίνουσας, ως και 

απορριπτέες τυγχάνουν αμφότερες, κατ’ αποτέλεσμα τούτου, οι προσφυγές στο 

σύνολό τους (σε συνδυασμό με την απόρριψη όλων των λοιπών ισχυρισμών 

της δεύτερης προσφυγής κατά κάθε καθ’ ου).   

8. Επειδή, επομένως, πρέπει να απορριφθούν αμφότερες οι 

Προδικαστικές Προσφυγές. Να γίνουν δε δεκτές οι Παρεμβάσεις.  

9. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να 

καταπέσουν αμφότερα τα παράβολα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει αμφότερες τις Προδικαστικές Προσφυγές. 

Δέχεται τις Παρεμβάσεις. 

Ορίζει την κατάπτωση αμφότερων των παραβόλων. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 26-11-2021 και εκδόθηκε στις 15-12-

2021. 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 


