
Αριθμός απόφασης: 27/2019 

 

Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

1 
 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 19 Δεκεμβρίου 2018 με την εξής 

σύνθεση: Άννα Χριστοδουλάκου, Πρόεδρος, Ευαγγελία Μιχολίτση και Μιχαήλ 

Οικονόμου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 19.11.2018 προδικαστική προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) Α.Ε.Π.Π. 1241/23.11.2018 του 

προσφεύγοντος …………………….., που εδρεύει στα ……………, οδός ………. 

αρ. ………….. Τ.Κ………... 

Κατά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ……………. (εφεξής 

αναθέτουσα αρχή), όπως νόμιμα εκπροσωπείται και 

Του παρεμβαίνοντος ……….., που εδρεύει στα …………, 

………………. 

Με την προδικαστική προσφυγή ο προσφεύγων επιδιώκει να γίνει 

δεκτή η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή του και να ακυρωθεί η υπ΄αριθμ. 

36/2268/02.11.2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ……………, με 

την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

στον παρεμβαίνοντα. 

Με την παρέμβαση, ο παρεμβαίνων επιδιώκει την απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια, Άννα 

Χριστοδουλάκου. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, με την υπ’ αριθ. ………………… Διακήρυξη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ……………………. προκηρύχθηκε Ανοικτός 

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
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«………………………………..», εκτιμώμενης αξίας 150.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η 

Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 31.07.2018 με ΑΔΑΜ: ……….. 2018-07-31, 

καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Συστημικός Αριθμός ……….). 

2. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει κατατεθεί, 

πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο κατά τις διατάξεις του άρθρου 363 

παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 39/2017 

(ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης δέσμευσης με κωδικό ……………….., 

εξοφληθέν δυνάμει του από 22.11.2018 αποδεικτικού εξόφλησης της Τράπεζας 

Πειραιώς), ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00€). 

3. Επειδή η προσφυγή έχει ασκηθεί με χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου, σύμφωνα με το άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 8 

παρ. 2 του ΠΔ 39/2017. 

4. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή, ενόψει του αντικειμένου του 

διαγωνισμού (έργο), της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με 

το άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 1 περ. α) του Π.Δ. 

39/2018, καθώς και του χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 5 περ. β), 121 παρ. 1, 376 και 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και στην 

καθ’ ύλην και κατά χρόνο αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π. 

5. Επειδή, μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκήθηκε η προδικαστική 

προσφυγή, δεδομένου ότι ο προσφεύγων έχει καταταγεί δεύτερος, μετά τον 

παρεμβαίνοντα στη σειρά μειοδοσίας. 

6. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή έχει κατατεθεί νομίμως και 

εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4 

παρ. 1 περ. α) και το άρθρο 8 παρ. 3 του Π.Δ. 39/2017, καθώς η 

προσβαλλόμενη κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο 



Αριθμός Απόφασης: 27/2019 

 

3 
 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 13.11.2018, οπότε και έλαβε γνώση αυτής ο προσφεύγων και 

η προσφυγή κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 

22.11.2018 και κοινοποιήθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

Α.Ε.Π.Π. αυθημερόν. 

7. Επειδή η υπό κρίση παρέμβαση έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, δια 

καταθέσεως στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 06.12.2018, 

δεδομένου ότι η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση της υπό εξέταση 

προσφυγής προς τους συμμετέχοντες, μέσω του συστήματος επικοινωνίας του 

ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. α) 

του Π.Δ. 39/2017, στις 26.11.2018. Ο παρεμβαίνων κοινοποίησε την ως άνω 

παρέμβαση στην Α.Ε.Π.Π. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 

06.12.2018. Περαιτέρω, ασκείται μετ’ εννόμου συμφέροντος, επιδιώκοντας την 

απόρριψη της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής, με την οποία ζητείται η 

ακύρωση της απόφασης με την οποία κατακυρώθηκε στον παρεμβαίνοντα το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

8. Επειδή, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 174139/15781/30.11.2018 

έγγραφό της, που διαβιβάστηκε στην Α.Ε.Π.Π. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στις 03.12.2018, η αναθέτουσα αρχή υπέβαλε τις απόψεις της επί 

της υπό εξέταση προσφυγής. 

9. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, με την υπ’ αριθ. …………… 

Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ……………… προκηρύχθηκε 

Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

«……………». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, υποβάλλοντας προσφορές, πέντε 

διαγωνιζόμενοι, μεταξύ των οποίων ο προσφεύγων (α/α προσφοράς 88094) και 

ο παρεμβαίνων (α/α προσφοράς 87926).  

10. Επειδή, με το από 10.09.2018 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 32/1914/24-09-2018 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ………….., ο παρεμβαίνων 

ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η 

αναθέτουσα αρχή απέστειλε, κατά τους ορισμούς του άρθρου 103 παρ. 1 και 

του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, στις 15.10.2018 στον προσωρινό μειοδότη την 
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υπ’ αριθμ. 136692/12515/15.10.2018 πρόσκληση προς προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα ως άνω 

δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στις 15.10.2018 και σε έντυπη μορφή στις 

16.10.2018. Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, συντάχθηκε το από 25.10.2018 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, με το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά 

προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με 

τους όρους της Διακήρυξης και τα δηλωθέντα στο ΤΕΥΔ και εισηγήθηκε την 

κατακύρωση του έργου στον προσωρινό μειοδότη (παρεμβαίνοντα). Το ως άνω 

Πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 36/2268/02.11.2018 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της ………………..κατά της οποίας ασκήθηκε η υπό 

κρίση προδικαστική προσφυγή. 

11. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 «1. 

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

93, ισχύουν και τα ακόλουθα: 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74) όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της 

σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 

στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 

εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
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αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 

επιπλέον ημέρες. …». 

12. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016 «1. 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 

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

εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

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

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

13. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης «4.2 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

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

η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 

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

πέντε (15) 16 τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. β) Τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό 

φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην 

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

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

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

κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

"Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο 

όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται 

υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 
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παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. δ) Αν 

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: I) τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

είναι ψευδή ή ανακριβή ή ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, ή ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 

και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά 

του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας». 

14. Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ της 

Διακήρυξης «22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Ισχύει 

αναλογικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που ορίζεται στο 

άρθρο 100 του Ν. 3669/08, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 

παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 23.5 της 

Διακήρυξης «23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής 

Επάρκειας του άρθρου 22.Γ. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των 

οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία 

αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει είτε, στην περίπτωση που οι 

απαιτήσεις του άρθρου 22. Γ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με 

την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) 

του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση 

εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων 



Αριθμός Απόφασης: 27/2019 

 

7 
 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την 

απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή 

περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22. Γ 

απαίτηση. Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των 

ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων: με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύι ή με την υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο 

κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά 

έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν 

διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις». Από τους ανωτέρω 

όρους της Διακήρυξης προκύπτει ότι ειδικώς για την απόδειξη της πλήρωσης 

της απαίτησης περί μη υπέρβασης των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, απαιτείται η προσκόμιση, 

διαζευκτικά είτε ενημερότητας πτυχίου εν ισχύι είτε υπεύθυνη δήλωση, 

συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων που εκτελεί ο 

διαγωνιζόμενος είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 

ή υπεργολαβίας και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το 

συνολικό ανεκτέλεστο.  

15. Επειδή, ο προσφεύγων προβάλλει ότι «Ο προσωρινός 

ανάδοχος, εργοληπτική επιχείρηση «………………………», δεν υπέβαλλε ως 

όφειλε επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 23.5(α) της Διακήρυξης

 πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος 

είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο ανά έργο _., για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 

ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις" ενώ έχει τουλάχιστον ένα έργο 

σε εκτέλεση στην ……….. (ημ/νια σύμβασης 3-7-2018) όπως προκύπτει από το 

υπ αριθ. 47/17-10-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής …………… 

(Αριθμ. απόφασης 954-47/17-10-2018) [ΣΥΝ_3]». 
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16. Επειδή, από την επισκόπηση του υποβληθέντος εκ μέρους 

του παρεμβαίνοντος ΤΕΥΔ προκύπτει ότι, σε συμφωνία με το άρθρο 23.1 περ. 

β της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο «Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

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

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

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

φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας», δήλωσε ότι πληροί την απαίτηση περί μη υπέρβασης του 

οριζόμενου από τη Διακήρυξη ανωτάτου ορίου. Περαιτέρω, από την 

επισκόπηση του φακέλου των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο παρεμβαίνων 

προκύπτει ότι δεν προσκόμισε ενημερότητα πτυχίου εν ισχύι, συνεπώς, όφειλε, 

κατά τα προαναφερόμενα, να προσκομίσει την απαιτούμενη Υπεύθυνη 

Δήλωση, συνοδευόμενη από τον απαιτούμενο πίνακα. Ο παρεμβαίνων υπέβαλε 

την από 15.10.2018 Υπεύθυνη Δήλωση, με το εξής περιεχόμενο:  «Την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών: ΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ. 4 Ν. 3669/2008. 2. ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΩ MONIMO 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ 

ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ». Εκ των ανωτέρω, 

προκύπτει ότι αφενός το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης που υπέβαλε 

δεν πληροί την απαίτηση της Διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία στην 

Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να γίνεται αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

ανά έργο που εκτελεί ο διαγωνιζόμενος ως μεμονωμένος ανάδοχος ή στο 

πλαίσιο υπεργολαβίας και το συνολικό ανεκτέλεστο και αφετέρου ότι η 

Υπεύθυνη Δήλωση δεν συνοδεύεται, όπως απαιτείται από τη Διακήρυξη από 
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πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων που εκτελεί ο διαγωνιζόμενος ως 

μεμονωμένος ανάδοχος ή στο πλαίσιο υπεργολαβίας. 

17. Επειδή, συνεπώς, κατά παράβαση των ως άνω όρων της 

Διακήρυξης η προσβαλλόμενη δέχθηκε ως πλήρες δικαιολογητικό την ως άνω 

Υπεύθυνη Δήλωση του παρεμβαίνοντος, ενώ, αντίθετα, όφειλε, σύμφωνα με το 

άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.2. υπό γ της Διακήρυξης 

να τον καλέσει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να γίνεται 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο που εκτελεί ως μεμονωμένος 

ανάδοχος ή στο πλαίσιο υπεργολαβίας και το συνολικό ανεκτέλεστο και 

συνοδεύοντα την Υπεύθυνη Δήλωση πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων 

που εκτελεί ο διαγωνιζόμενος ως μεμονωμένος ανάδοχος ή στο πλαίσιο 

υπεργολαβίας. Συνεπώς, ο πρώτος λόγος της Προσφυγής είναι βάσιμος και 

πρέπει να γίνει δεκτός. 

18. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22.Α.2 της Διακήρυξης 

«22Α. Λόγοι αποκλεισμού. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων: … 22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, 

τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο 

προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
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προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 23.3 (β) της Διακήρυξης «23.3 

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α. Ο 

προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την 

αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας: Για την απόδειξη της μη συνδρομής 

των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: … (β) για την παράγραφο Α.2 του 

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

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

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 

ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Για τους προσφέροντες που 

είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται είναι φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το 

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

κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι 

αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν 

τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

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

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

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

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

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

Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 
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ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το 

πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά 

πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη 

δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει 

υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 

απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας».  

19. Επειδή, ο προσφεύγων προβάλλει ότι «Ο προσωρινός 

ανάδοχος, εργοληπτική επιχείρηση «……………………..», δεν υπέβαλλε ως 

όφειλε επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 23.3(β) της Διακήρυξης "  

ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία" ενώ έχει τουλάχιστον ένα έργο σε 

εκτέλεση στην ………………… (ημ/νια σύμβασης 3-7-2018) όπως προκύπτει 

από το υπ αριθ. 47/17-10-2018 Πρακτικό της Οικονομικής 

Επιτροπής…………….. (Αριθμ. απόφασης 954-47/17-10-2018) [ΣΥΝ_3]». Ήτοι 

αμφισβητεί την προσκόμιση εκ μέρους του παρεμβαίνοντος, ασφαλιστικής 

ενημερότητας. 

20. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, ο παρεμβαίνων υπέβαλε 

την από 15.10.2018 Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δήλωσε ότι «2. ΔΕΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΩ MONIMO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3. ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ». 

Συνεπώς, από το περιεχόμενο της ως άνω Δήλωσης, σε συνδυασμό με τις 

απαιτήσεις των προαναφερόμενων όρων της Διακήρυξης, ο παρεμβαίνων 

όφειλε να υποβάλει ασφαλιστική ενημερότητα που καλύπτει τις ασφαλιστικές 

του υποχρεώσεις για τα έργα που εκτελεί ο ίδιος μεμονωμένα.  

21. Επειδή, από την επισκόπηση του φακέλου των 

δικαιολογητικών που υπέβαλε ο παρεμβαίνων προκύπτει ότι υπέβαλε την από 

14.05.2018 ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία, όπως ρητώς αναφέρεται στο 

σώμα της, είναι διάρκειας ισχύος 6 μηνών, ήτοι έως τις 13.11.2018. Επίσης, 

στην ως άνω υποβληθείσα ασφαλιστική ενημερότητα ρητώς επίσης αναφέρεται 
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ότι ο παρεμβαίνων δεν απασχόλησε ούτε απασχολεί προσωπικό. Όπως, δε, 

προαναφέρθηκε, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των προσφερόντων 

στο διαγωνισμό πρέπει να  συντρέχουν κατά τρία χρονικά σημεία, ήτοι κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς, κατά το χρόνο υποβολής των 

δικαιολογητικών και κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης. Ήτοι, κατά το 

κρίσιμο εν προκειμένω στάδιο, πρέπει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά να 

καλύπτουν τα δύο εκ των προαναφερόμενων χρονικών σημείων, ήτοι το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς και το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών. Εν 

προκειμένω, ο παρεμβαίνων υπέβαλε την προσφορά του στις 22.08.2018 (ως 

καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται στο άρθρο 18 της 

Διακήρυξης η 23.08.2018) και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, μεταξύ των 

οποίων η ως άνω ασφαλιστική ενημερότητα, στις 15.10.2018. Συνεπώς, η 

υποβληθείσα εκ μέρους του παρεμβαίνοντος ασφαλιστική ενημερότητα, 

εκδοθείσα στις 14.05.2018 και με ημερομηνία λήξης στις 13.11.2018 καλύπτει 

τα ως άνω χρονικά σημεία. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο παρεμβαίνων 

υπέβαλε ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία πληροί τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης. Συνεπώς, ο δεύτερος λόγος της προσφυγής είναι αβάσιμος και 

απορριπτέος. 

22. Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 22.Α.2α της 

Διακήρυξης «22.Α.2α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και 
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ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ». 

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 23.3 (ββ) της Διακήρυξης «23.3 Δικαιολογητικά μη 

συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α. Ο προσωρινός ανάδοχος, 

κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

4.2 της παρούσας: … Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: … (ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: 

πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 23.3 (δ) της 

Διακήρυξης «(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), 

(β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες 

δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 

4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο 

ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 

διαγωνιζόμενου απορρίπτεται». Εκ των ως άνω όρων της Διακήρυξης 

προκύπτει ότι για την απόδειξη της πλήρωσης της απαίτησης περί μη 

συνδρομής του προβλεπόμενου στο άρθρο 22.Α.2α της Διακήρυξης λόγου 

αποκλεισμού, απαιτείται η προσκόμιση του προβλεπόμενου στο άρθρο 23.3 (β) 
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της Διακήρυξης πιστοποιητικού, ενώ, η υποβολή ένορκης βεβαίωσης, κατά το 

άρθρο 23.3 (δ) της Διακήρυξης προβλέπεται μόνο για την περίπτωση που το 

κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) 

πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α.  

23. Επειδή, ο προσφεύγων προβάλλει ότι «Η Ένορκη 

Βεβαίωση που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος, εργοληπτική επιχείρηση 

«……………..» δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της δήλωσης του στο ΤΕΥΔ που 

κατατέθηκε, ότι δηλαδή "δεν του έχει επιβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών _ " πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού που είναι η 23 - 8 - 2018 ενώ 

η Ένορκη Βεβαίωση αναφέρεται σε διάστημα δύο ετών πριν την "σημερινή 

ημερομηνία" που είναι η 28 - 6 - 2018 [ΣΥΝ_4]».  

24. Επειδή, εκ των προαναφερθέντων προκύπτει ότι για την 

απόδειξη της πλήρωσης της απαίτησης περί μη συνδρομής του 

προβλεπόμενου στο άρθρο 22.Α.2α της Διακήρυξης λόγου αποκλεισμού, ο 

παρεμβαίνων όφειλε να υποβάλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 23.3 (β) της 

Διακήρυξης πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, ήτοι τις 23.08.2018. Από την επισκόπηση του 

φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο παρεμβαίνων, 

προκύπτει ότι για την απόδειξη της πλήρωσης της απαίτησης περί μη 

συνδρομής του προβλεπόμενου στο άρθρο 22.Α.2α της Διακήρυξης λόγου 

αποκλεισμού, υπέβαλε, ένορκη βεβαίωση, δεδομένης της μη δυνατότητας, 

προς το παρόν, έκδοσης του οικείου πιστοποιητικού (βλ. επιστολή με αριθμό 

ΕΞ 12161-2018/10001 της 12-1-2018 του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

απευθυνόμενη στην ΕΑΔΔΗΣΥ)..   από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο 

ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 

ήτοι τις 23.08.2018. Η, δε, παρεμβαίνουσα υπέβαλε την συνταχθείσα στις 
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28.06.2018, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Ιωαννίνων Θεόδωρου Μυστρίδη και με 

αριθμό 871/2018 ένορκη βεβαίωση, στην οποία βεβαιώνει ρητώς ότι «πριν από 

την σημερινή ημερομηνία», ήτοι πριν τις 28.06.2018 δεν του έχουν επιβληθεί τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 22.Α.2 α της Διακήρυξης πρόστιμα. Ωστόσο, η υπό 

κρίση ένορκη βεβαίωση με την ως άνω ρητή διατύπωση καλύπτει ως διετία το 

διάστημα από 28.06.2016 έως 28.06.2018 και όχι το προβλεπόμενο με την 

διακήρυξη διάστημα από 23.08.2016 έως 23.08.2018, ήτοι, δεν καλύπτεται από 

την υποβληθείσα ένορκη βεβαίωση το χρονικό διάστημα από 28.06.2018 έως 

23.08.2018. Συνεπώς, κατά παράβαση των ως άνω όρων της Διακήρυξης η 

προσβαλλόμενη δέχθηκε ως πλήρες δικαιολογητικό την ως άνω ένορκη 

βεβαίωση του παρεμβαίνοντος, ενώ, αντίθετα, όφειλε, σύμφωνα με το άρθρο 

103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.2. υπό γ της Διακήρυξης να τον 

καλέσει να υποβάλει εκ νέου ένορκη βεβαίωση καλύπτουσα πλήρως τον 

προβλεπόμενη με την διακήρυξη διετία από την ημερομηνία λήξης της 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Συνεπώς, ο τρίτος λόγος της προσφυγής, 

με τον οποίο προβάλλεται ότι δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης 

η υποβληθείσα εκ μέρους του παρεμβαίνοντος ένορκη βεβαίωση είναι βάσιμος 

και πρέπει να γίνει δεκτός. 

25. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 3 του 

Ν.4412/2016 «3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη 

του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 

που εμψιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη». 

26. Επειδή, εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη 

πρέπει να ακυρωθεί κατά το μέρος που έκανε δεκτά ως πλήρη δικαιολογητικά 

αφενός την Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην απόδειξη περί πλήρωσης της 

απαίτησης του άρθρου 22.Γ της Διακήρυξης περί ανεκτέλεστου υπόλοιπου και 

αφετέρου την ένορκη βεβαίωση περί απόδειξης της πλήρωσης της απαίτησης 

περί μη συνδρομής του προβλεπόμενου στο άρθρο 22.Α.2α της Διακήρυξης 

λόγου αποκλεισμού. Συνεπώς, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, σύμφωνα με το 
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άρθρο 106 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 4.2. υπό γ της Διακήρυξης, να καλέσει τον παρεμβαίνοντα να 

προσκομίσει τα προσήκοντα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα ειδικώς 

διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.  

27. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και η παρέμβαση να απορριφθεί. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή.  

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη υπ΄αριθμ. 36/2268/02.11.2018 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ………….., κατά το σκεπτικό. 

Απορρίπτει την Παρέμβαση. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου ύψους εξακοσίων ευρώ 

(600,00€) στον προσφεύγοντα. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 και εκδόθηκε 

στις 8 Ιανουαρίου 2019 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

 

            Άννα Χριστοδουλάκου                                      Χρήστος Κάτρης 

 


