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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 18-1-2021 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ 

Οικονόμου - Πρόεδρος, Σταυρούλα Κουρή - Εισηγήτρια, Άννα 

Χριστοδουλάκου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 9-12-2020 (ημεροχρονολογία ανάρτησης 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ) προδικαστική προσφυγή 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1860/9-12-2020 της εταιρίας με την επωνυμία «***», 

νομίμως εκπροσωπούμενης.  

Κατά της αναθέτουσας αρχής με την επωνυμία «***», νόμιμα 

εκπροσωπούμενης. 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Σταυρούλα Κουρή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Eπειδή, με την προδικαστική προσφυγή της η προσφεύγουσα 

επιδιώκει να ακυρωθεί η με αρ. 651/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, με την οποία ανέδειξε ως οριστικό 

ανάδοχο της σύμβασης «***» τον οικονομικό φορέα « ***  *** ». 

2. Επειδή, έχει κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί παράβολο 

(ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  *** ), ποσού 1.260,00€. 

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

προϋπολογισθείσας δαπάνης του και του χρόνου αποστολής δημοσίευσής 

του εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 και στη δικαιοδοσία της 

Α.Ε.Π.Π. και συνεπώς παραδεκτώς κατά τούτο ασκείται η εν λόγω 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. 

4. Επειδή, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή έχει κατατεθεί 

εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το 
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άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 (περ. α΄), δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη 

απόφαση αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 30-11-

2020, οπότε και έλαβαν γνώση αυτής οι συμμετέχοντες, η δε εξεταζόμενη 

προσφυγή ασκήθηκε στις 9-12-2020. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε μέσω 

της λειτουργικότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ την προσφυγή στην εταιρία 

« *** » στις 10-12-2020. 

5. Επειδή, το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας 

στοιχειοθετείται στο γεγονός ότι υπέβαλε προσφορά στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό και έχει καταταγεί δεύτερη στη συνολική βαθμολογία, οπότε 

προσδοκεί με την εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή να αναδειχθεί αυτή 

ανάδοχος του έργου. 

6. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τη με αρ.πρωτ. ***  διακήρυξη 

προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της 

συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΤΠΑ σύμβασης «***», προϋπολογισθείσας 

αξίας ποσού 251.936,77€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και διάρκειας 6 

μηνών. Η διακήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ στις 10-4-2020 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ***  2020-04-15 και στο στο ΕΣΗΔΗΣ 

με συστημικό αριθμό  *** . Κριτήριο ανάθεσης ορίσθηκε η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε στις 26-5-

2020. Το έργο αφορά σε ενιαία μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου 

νεοκλασικού κτιρίου. Στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε υπέβαλαν φάκελο 

προσφοράς, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της μελέτης, 

πέντε (5) διαγωνιζόμενοι.  Η Οικονομική Επιτροπή του *** με την υπ' αριθμ. 

466/2020 απόφασή της ενέκρινε το 1ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών. Ακολούθως η 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με το από 21.9.2020 2ο πρακτικό της 

διενήργησε την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των 

διαγωνιζομένων και κατήρτισε τον πίνακα συνολικής βαθμολογίας Ui, στον 

οποίο πρώτη κατετάγη η προσφορά του οικονομικού φορέα « ***  *** » με 

διακριτικό τίτλο « *** » με συνολική βαθμολογία (Ui) 84,69 και δεύτερη 

κατετάγη η προσφορά της προσφεύγουσας με συνολική βαθμολογία (Ui) 

83,19. Η Οικονομική Επιτροπή του ***, στην οποία διαβιβάσθηκε το άνω 

πρακτικό, με την υπ' αριθμ. 533/28-9-2020 απόφασή της ενέκρινε το πρακτικό 
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της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και ανακήρυξε προσωρινό 

ανάδοχο της μελέτης τον οικονομικό φορέα « ***  *** » με διακριτικό τίτλο « *** 

». Κατόπιν των ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή στις 15.10.2020 μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να 

υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου. Ο προσωρινός ανάδοχος, ανταποκρινόμενος στην 

ηλεκτρονική πρόσκληση υπέβαλε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, 

τα οποία προσκόμισε επίσης σε έντυπη μορφή. Ακολούθως η Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που 

είχε προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος και συνέταξε το 3ο πρακτικό της, 

με το οποίο αποδέχθηκε ως πλήρη τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και 

εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του *** την κατακύρωση της 

εκπόνησης της ως άνω μελέτης στον οικονομικό φορέα « ***  *** » με 

διακριτικό τίτλο « *** ». Η Οικονομική Επιτροπή του *** με την υπ' αριθμ. 

651/17-11-2020 απόφασή της ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσε το διαγωνισμό της μελέτης στον άνω 

οικονομικό φορέα. 

7. Επειδή, με τη συγκεκριμένη προδικαστική προσφυγή η 

προσφεύγουσα εταιρία βάλλει κατά της ανωτέρω απόφασης, προβάλλοντας 

τα εξής: Η προσφεύγουσα, επικαλούμενη τα άρθρα 53, 75, 79, 103 και 189 

παρ.3 του ν.4412/2016, ως και τα άρθρα 5, 19.3 και 22.2 της διακήρυξης, 

προβάλλει ότι για την τρίτη, τέταρτη και πέμπτη των μελετών του πίνακα 

παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελέτη που υπέβαλε η προσωρινή ανάδοχος 

« *** ». και αφορούσαν (πέραν της αρχιτεκτονικής - στατικής) επιπλέον σε 

γεωτεχνικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες διατηρητέων κτιρίων και 

επιπρόσθετα αφορούσαν σε δημόσιες συμβάσεις δεν προσκομίστηκαν οι 

απαιτούμενες από τη διακήρυξη βεβαιώσεις περαίωσης των συμβάσεων 

αυτών. Οι δε συμβάσεις έργων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 

αποτελέσουν αποδεικτικά εμπειρίας, διότι η διακήρυξη απαιτούσε να 

υπάρχουν περαιωμένες συμβάσεις, για τις οποίες απαιτούνταν συγκεκριμένα 

οι βεβαιώσεις περαίωσης των συμβάσεων. Κατά συνέπεια, δεν 

προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μία τουλάχιστον 

περαιωμένη γεωτεχνική και μία τουλάχιστον περαιωμένη 

ηλεκτρομηχανολογική οριστική μελέτη διατηρητέου κτιρίου την τελευταία 
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πενταετία, διότι δεν προσκομίστηκαν βεβαιώσεις περαίωσης έστω για ένα εκ 

των υπ.αρ. 3, 4 και 5 έργων του πίνακα. Κατά συνέπεια, ο προσωρινός 

ανάδοχος προσκόμισε ελλιπή, κατά την προσφεύγουσα, έγγραφα και 

πιστοποιητικά εμπειρίας σε σχέση με τα ρητώς αξιούμενα από τη διακήρυξη. 

8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με το από 18-12-2020 έγγραφο 

διαβίβασε προς την ΑΕΠΠ τις απόψεις της επί της ανωτέρω προδικαστικής 

προσφυγής, τις οποίες και κοινοποίησε, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και στην 

προσφεύγουσα στις 18-12-2020, προβάλλοντας τα ακόλουθα: Ο οικονομικός 

φορέας " *** ", για την απόδειξη πλήρωσης της ζητούμενης στο άρθρο 

19.3.(β) Εμπειρίας από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση 

μελετών, υπέβαλε εμπρόθεσμα τα αρχεία με την ονομασία "14.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΩΝ" και "15.Υ.Δ._ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5ETΙΑΣ_signed", στα οποία έχουν συμπεριληφθεί 

τα ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα μελετών σύμφωνα με τον σχετικό 

υποβληθέντα πίνακα : για την μελέτη 1 του πίνακα, προσκομίστηκε η από 

09.11.2018 βεβαίωση εμπειρίας της εταιρείας ΑΤΕΣΕ Α.Ε. και αφορά στις 

μελέτες ειδική αρχιτεκτονική και στατική, για την μελέτη 2 του πίνακα, 

προσκομίστηκαν το από 29.08.2016 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 

ανωτέρω οικονομικού φορέα και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "*** 

" με Δ.Τ. "*** " και η άδεια - έγκριση δόμησης του έργου με ημερομ. έγκρισης 

27-4-2018 και αφορά στις μελέτες αρχιτεκτονική και στατική, για την μελέτη 3 

του πίνακα, προσκομίστηκε η από 14.11.2019 σύμβαση εκπόνησης μελέτης 

μεταξύ του οικονομικού φορέα και του Δήμου *** και αφορά στις μελέτες 

αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική μελέτη, για τη 

μελέτη 4 του πίνακα, προσκομίστηκε η από 17.12.2019 σύμβαση εκπόνησης 

μελέτης μεταξύ του οικονομικού φορέα και του Δήμου *** και αφορά στις 

μελέτες αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική μελέτη, 

για την μελέτη 5 του πίνακα προσκομίστηκε η από 10-07-2019 σύμβαση 

Παροχής Υπηρεσίας μεταξύ του οικονομικού φορέα και της Περιφέρειας *** 

και που αφορά στις μελέτες αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και 

γεωτεχνική μελέτη. Τα αποδεικτικά έγγραφα των μελετών 1 και 2 του 

συνημμένου πίνακα καλύπτουν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας κατά τα άρθρα 19.3.β και 22.2.3 της διακήρυξης αναφορικά με τις 

κατηγορίες μελέτης: (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες) σε επίπεδο οριστικής 
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μελέτης, που να αφορά σε αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου (Στατικές 

Μελέτες) σε επίπεδο οριστικής μελέτης, που να αφορά σε έλεγχο στατικής 

επάρκειας και ενίσχυση υφισταμένου διατηρητέου κτιρίου, και αφορούν 

αποκλειστικά σε ειδικές αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες διατηρητέων 

κτιρίων που εκπονήθηκαν κατά την τελευταία 5-ετία. Τα αποδεικτικά έγγραφα 

των μελετών 3, 4 και 5 του συνημμένου πίνακα που αφορούν δημόσιες 

συμβάσεις, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και 

γεωτεχνικών μελετών διατηρητέων κτιρίων, δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 19.3.β και 22.2.3 της 

διακήρυξης, καθώς δεν προσκομίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο, ως 

όφειλε, βεβαιώσεις περαίωσης για αυτές. Συνεπώς εκ των ανωτέρω 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο προσωρινός ανάδοχος απέδειξε με τα 

υποβληθέντα έγγραφα των μελετών 1 και 2 τη ζητούμενη από την διακήρυξη 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του αναφορικά με την εκπόνηση ειδικών 

αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών κατά την τελευταία πενταετία, αλλά δεν 

απέδειξε την αντίστοιχα ζητούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του 

αναφορικά με την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών και γεωτεχνικών μελετών 

το ίδιο διάστημα.  

9. Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 360 του 

Ν.4412/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 39/2017 προβλέπεται ότι: 

«Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί 

συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον 

Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον 

της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής».  

10. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η διακήρυξη του διαγωνισμού 

αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τον διαγωνισμό και δεσμεύει, 

τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, 

53/2011, ΕΣ Πράξεις Tµήµατος VI 78/2007, 19/2005, 31/2003 κλπ), όσο και 

τους διαγωνιζόµενους. Άλλωστε, η αρχή της δεσμευτικότητας της διακήρυξης 

κατοχυρώνεται και στο ενωσιακό δίκαιο, αφού κάθε απόκλιση από τους όρους 

αυτής, αποτελεί παραβίαση της αρχής της ισότητας των διαγωνιζομένων 
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(ΔΕΕ, Απόφαση της 18.10.2001, Υπόθεση C-19/00 Siac Construction Ltd, 

σκέψεις 34 και 44, ΔΕΕ, Απόφαση της 25.04.1996, Υπόθεση C-87/94, 

Επιτροπή κατά Βελγίου, σκέψη 54 κλπ). 

11. Επειδή, κατά το άρθρο 19.3.β της διακήρυξης, που αφορά στην 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, προβλέπονται τα ακόλουθα 

«…..Εμπειρία από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι 

οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψηφίου φυσικού ή νομικού 

προσώπου κατά την τελευταία 5ετία. Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα εξής 

ανά κατηγορία μελέτης: Για την κατηγορία μελέτης 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές 

Μελέτες) : Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση εκπόνησης μελέτης, σε επίπεδο 

οριστικής μελέτης, που να αφορά σε αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου. Για 

την κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες): Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση 

εκπόνησης μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης, που να αφορά σε έλεγχο 

στατικής επάρκειας και ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου. Για την κατηγορία 

μελέτης 09 (Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές): Μία (1) 

τουλάχιστον σύμβαση εκπόνησης μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης, που 

να αφορά σε αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου. Για την κατηγορία μελέτης 21 

(Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες): Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση εκπόνησης 

μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης, που να αφορά σε αποκατάσταση 

διατηρητέου κτιρίου.». Περαιτέρω, στο άρθρο 22.2.3., που αφορά στα 

δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής, προβλέπονται τα εξής: «Η 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως : ……… 

Επίσης για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της 

παραγράφου 19.3.β, οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατάλογο των κυριότερων 

παρομοίων μελετών, που εκπονήθηκαν την τελευταία πενταετία από τον 

μεμονωμένο διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα ή από τα μέλη διαγωνιζόμενης 

ένωσης οικονομικών φορέων, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου, περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης 

των μελετών, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 

δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις 

περαίωσης της αναθέτουσας αρχής που βεβαιώνουν τα παραπάνω.».  

12. Επειδή, ο οικονομικός φορέας " *** " δήλωσε στο ΕΕΕΣ τις 

κάτωθι μελέτες - στοιχεία: «Περιγραφή Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή 

και τεχνική διαχείριση 14 Σχολικών Μονάδων (μεταξύ των οποίων και 2 
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διατηρητέα κτίρια) στην Περιφέρεια *** με ΣΔΙΤ (Αρχιτεκτονική και στατική 

μελέτη)- (100% Αρχιτεκτονική Μελέτη, 100% Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη & 

100% Στατική Μελέτη) Ποσό 790000 EUR Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία 

Λήξης 11.04.2014 -15.02.2017 Αποδέκτες *** Περιγραφή Μελέτη και 

Επίβλεψη Αποκατάστασης, Επισκευής και Επανάχρησης του Ιστορικού 

Μνημείου Πύρ***,( 100% Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη & 100% Στατική Μελέτη 

) Ποσό 69400 EUR Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 29.08.2016 - 

27.04.2018 Αποδέκτες *** Περιγραφή Μελέτη αναπαλαίωσης διατηρητέου 

κτιρίου επί της οδού *** στη *** (100% Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη ,100% 

Στατική Μελέτη, 100% Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη & 100% Γεωτεχνική 

Μελέτη) Ποσό 60375 EUR Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

14.11.2019 - 24.05.2020 Αποδέκτες ΔΗΜΟΣ *** Περιγραφή Μελέτη *** 

Πολιτιστικού Κέντρου στα *** (Έργο Τέχνης). (100% Ειδική Αρχιτεκτονική 

Μελέτη, 100% Στατική Μελέτη 100% 0Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη & 100% 

Γεωτεχνική Μελέτη) Ποσό 39675 EUR Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία 

Λήξης - 31.10.2020 Αποδέκτες ΔΗΜΟΣ *** Περιγραφή Υπηρεσίες Συμβούλου 

για την Ωρίμανση των Έργων Αποκατάστασης των *** (100% Αρχιτεκτονική 

Μελέτη, 100% Στατική Μελέτη, 100% Γεωτεχνική Μελέτη & 100% 

Πολεοδομική Μελέτη) Ποσό 137530 EUR Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία 

Λήξης -10.07.2020 Αποδέκτες ***». Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 

υπέβαλε η ως άνω εταιρία, για την απόδειξη πλήρωσης της ζητούμενης στο 

άρθρο 19.3.β τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς της, μεταξύ άλλων, 

υπέβαλε το αρχείο με την ονομασία " 14.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ" και το αρχείο 

με την ονομασία " 15.Υ.Δ._ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5ΕΤΙΑΣ_signed". Το δεύτερο αρχείο αποτελεί 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, η οποία συμπεριλαμβάνει πίνακα έργων 

ταυτοσήμου περιεχομένου με το ως άνω υποβληθέν ΕΕΕΣ, με την οποία 

δηλώνονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα τα εξής «Με 

ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ως Πρόεδρος & 

Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας "*** " με δ.τ. "*** " και νόμιμος 

εκπρόσωπός της, και στο πλαίσιο της συμμετοχής του οικονομικού φορέα 

στον διαγωνισμό "*** " δηλώνω α) ότι οι αναφερόμενες εκπονηθείσες την 

τελευταία 5ετία από το γραφείο μας μελέτες, που ικανοποιούν την απαίτηση 
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της & 19.3 της διακήρυξης, έχουν μελετηθεί εντέχνως, επιτυχώς β) τα στοιχεία 

των βεβαιώσεων των αντίστοιχων έργων που σας υποβάλλω είναι αληθή. 
ΑΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€) 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΟΙΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1 ΜΕΛΕΤΗ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 14 ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ 2 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ 

ΚΤΙΡΙΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

*** ΜΕ ΣΔΙΤ 

(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)- 

*** 100% ΑΡΧ, ΕΙΔ 

ΑΡΧ, ΣΤΑΤ 
790.000 15/2/2017 *** 

2 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

*** 

*** 100% ΕΙΔ. ΑΡΧ, 

ΣΤΑΤ 
69.400 27/4/2018  ***  

3 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
*** ΣΤΗ *** 

*** 100% ΕΙΔ. ΑΡΧ, 

ΣΤΑΤ, ΗΜ, 

ΓΕΩΤΕ 

60.375 24/5/2020 *** 

4 

ΜΕΛΕΤΗ *** 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΣΤΑ *** (ΈΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ) 

*** 100% ΕΙΔ. ΑΡΧ, 

ΣΤΑΤ, ΗΜ, 

ΓΕΩΤΕ 

39 675 31/10/2020 *** 

5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ *** 

*** 100% ΑΡΧ, 

ΣΤΑΤ, ΓΕΩΤ, 

ΠΟΛΕΟΔ 

137.530 10/7/2020 *** 

Στο πρώτο αρχείο με την ονομασία "14.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ" έχουν 

συμπεριληφθεί τα εξής ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα: Ως προς την πρώτη 

μελέτη του πίνακα, που αφορούσε, σύμφωνα με τον πίνακα και το ΕΕΕΣ, σε 

αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, προσκομίστηκε η από 09.11.2018 βεβαίωση 

εμπειρίας της εταιρείας ***. Ως προς τη δεύτερη μελέτη του πίνακα, που 

αφορούσε, σύμφωνα με τον πίνακα και το ΕΕΕΣ, σε αρχιτεκτονική και στατική 

μελέτη, προσκομίστηκαν το από 29.08.2016 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 

ανωτέρω οικονομικού φορέα και της ανώνυμης εταιρεία με την επωνυμία "*** " 

με Δ.Τ. "*** " και η άδεια - έγκριση δόμησης του έργου. Ως προς την τρίτη 

μελέτη του πίνακα ‘Μελέτη αναπαλαίωσης διατηρητέου κτιρίου επί της οδού 

*** στη ***, που αφορούσε, σύμφωνα με τον πίνακα και το ΕΕΕΣ, σε 

αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική μελέτη, 

προσκομίστηκε η από 14.11.2019 σύμβαση εκπόνησης μελέτης μεταξύ του 

οικονομικού φορέα και του Δήμου ***. Ως προς την τέταρτη μελέτη του πίνακα 
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‘Μελέτη *** Πολιτιστικού Κέντρου στα *** (Έργο Τέχνης)’, που αφορούσε, 

σύμφωνα με τον πίνακα και το ΕΕΕΣ, σε αρχιτεκτονική, στατική, 

ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική μελέτη, προσκομίστηκε η από 

17.12.2019 σύμβαση εκπόνησης μελέτης μεταξύ του οικονομικού φορέα και 

του Δήμου ***. Ως προς την πέμπτη μελέτη του πίνακα ‘Υπηρεσίες 

Συμβούλου για την Ωρίμανση των Έργων Αποκατάστασης των ***, που 

αφορούσε, σύμφωνα με τον πίνακα και το ΕΕΕΣ, σε αρχιτεκτονική, στατική, 

ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική μελέτη, προσκομίστηκε η από 10-07-

2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του οικονομικού φορέα και της 

Περιφέρειας ***. Τα έγγραφα των πρώτης και δεύτερης των μελετών του 

πίνακα αφορούσαν αποκλειστικά σε αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες 

διατηρητέων κτιρίων. Όμως, για την τρίτη, τέταρτη και πέμπτη των μελετών 

του πίνακα, ήτοι για τις μελέτες  ‘Μελέτη αναπαλαίωσης διατηρητέου κτιρίου 

επί της οδού *** στη ***, ‘Μελέτη *** Πολιτιστικού Κέντρου στα *** (Έργο 

Τέχνης)’ και ‘Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ωρίμανση των Έργων 

Αποκατάστασης των ***, που αφορούσαν (πέραν της αρχιτεκτονικής - 

στατικής) επιπλέον σε γεωτεχνικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 

διατηρητέων κτιρίων και επιπρόσθετα αφορούσαν σε δημόσιες συμβάσεις δεν 

προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες από τον όρο 22.2.3. της διακήρυξης 

βεβαιώσεις περαίωσης των συμβάσεων αυτών. Οι δε σχετικές συναφθείσες 

συμβάσεις, που προσκόμισε η αναδειχθείσα προσωρινή ανάδοχος δεν 

αποτελούν αποδεικτικά εμπειρίας, δεδομένου ότι η διακήρυξη απαιτούσε να 

υπάρχουν περαιωμένες συμβάσεις, για τις οποίες απαιτούνταν συγκεκριμένα 

οι βεβαιώσεις περαίωσης των συμβάσεων. Κατά συνέπεια, δεν 

προσκομίστηκαν από την εταιρία " *** " τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μία 

τουλάχιστον περαιωμένη γεωτεχνική και μία τουλάχιστον περαιωμένη 

ηλεκτρομηχανολογική οριστική μελέτη διατηρητέου κτιρίου την τελευταία 

πενταετία, καθόσον δεν προσκομίστηκαν βεβαιώσεις περαίωσης έστω για μία 

εκ των προαναφερθεισών δημοσίων συμβάσεων μελετών, ήτοι ‘Μελέτη 

αναπαλαίωσης διατηρητέου κτιρίου επί της οδού *** στη ***, ‘Μελέτη *** 

Πολιτιστικού Κέντρου στα *** (Έργο Τέχνης)’ και ‘Υπηρεσίες Συμβούλου για 

την Ωρίμανση των Έργων Αποκατάστασης των ***, που επικαλέστηκε η 

εταιρία " *** " προς τεκμηρίωση της απαιτούμενης εμπειρίας της από την 

εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, ως τάσσει ο όρος 19.3.β 
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της διακήρυξης σε συνδυασμό με τον όρο 22.2.3. αυτής. Υπό τα δεδομένα 

αυτά, εσφαλμένα η αναθέτουσα αρχή έκρινε τα προσκομισθέντα από την 

εταιρία " *** " δικαιολογητικά κατακύρωσης πλήρη και ανέδειξε αυτήν οριστική 

ανάδοχο και άρα η προσβαλλόμενη απόφαση τυγχάνει ακυρωτέα, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. δ iii  της διακήρυξης και του άρθρου 103 παρ. 3 

του ν.4412/2016. 

13. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η εξεταζόμενη προδικαστική 

προσφυγή κρίνεται δεκτή ως βάσιμη και η προσβαλλόμενη με αρ.651/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής πρέπει να 

ακυρωθεί. 

14. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη το ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό  *** , ποσού 1.260,00€, πρέπει να καταπέσει. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. 

 

Ακυρώνει τη με αρ.651/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της αναθέτουσας αρχής. 

 

Ορίζει την επιστροφή του με κωδικό  ***  ηλεκτρονικού παραβόλου, 

ποσού 1.260,00€ στην προσφεύγουσα. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Άγ.Ιωάννη Ρέντη στις 18-1-2021 και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 8-2-2021. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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