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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 3-3-2021 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ 

Οικονόμου – Πρόεδρος, Σταυρούλα Κουρή – Εισηγήτρια και Άννα 

Χριστοδουλάκου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 22-1-2021 (ημεροχρονολογία αποστολής με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ΑΕΠΠ, καθόσον ο διαγωνισμός 

δεν διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) προδικαστική προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 193/25-1-2021 της υπό σύσταση κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ 

… - … – …», νομίμως εκπροσωπούμενης.  

Κατά του αναθέτοντα φορέα «…» (…), νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Την από 4-2-2021 παρέμβαση του οικονομικού φορέα «…» και το 

διακριτικό τίτλο «…», νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

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. …/…/…/342/12-1-2021 πράξη/απόφαση της 

Διεύθυνσης … του αναθέτοντα φορέα «…» (…) για την ανάθεση της 

σύμβασης «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 8,0 x 10⁶ 

M³ στ. αγόνων από την περιοχή των ΒΔ πρανών προς την βυθισμένη περιοχή 

για την διαμόρφωση των τελικών πρανών του …», κατά το μέρος της 

απόφασης με το οποίο έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιριών ‘…’, ‘…, ‘…, 

‘…’, ‘…’ και ‘…’, καθώς και κάθε άλλη συναφής προγενέστερη ή 

μεταγενέστερη πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής που ερείδεται 

στην ανωτέρω απόφαση. 
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2. Επειδή, με την από 4-2-2021 παρέμβαση ο οικονομικός φορέας 

«…» παρενέβη υπέρ του κύρους της ως άνω προσβαλλόμενης απόφασης. 

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

παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 του 

Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό … ποσού 7.500,00€ και 

ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό … ποσού 7.500,00€), λαμβανομένου 

υπόψη ότι η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

6.400.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

4. 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. 

5. Επειδή, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή έχει κατατεθεί 

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

άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 (περ. α΄), δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη 

απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 12-1-2021, οπότε έλαβαν 

γνώση αυτής, η δε εξεταζόμενη προσφυγή ασκήθηκε στις 22-1-2021. Η 

προσφυγή κοινοποιήθηκε από τον αναθέτοντα φορέα προς τους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 

26-1-2021. 

6. Επειδή, το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας εν 

προκειμένω στοιχειοθετείται στο γεγονός ότι υπέβαλε προσφορά στον υπόψη 

διαγωνισμό και προσδοκά να αναδειχθεί αυτή προσωρινή ανάδοχος της 

σύμβασης. 

7. Επειδή, ο αναθέτων φορέας με την υπ’ αρ.πρωτ. …/…/….20… 

διακήρυξη προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της 

σύμβασης «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 8,0 x 10⁶ 

M³ στ. αγόνων από την περιοχή των ΒΔ πρανών προς την βυθισμένη περιοχή 

για την διαμόρφωση των τελικών πρανών του …», CPV …, 

προϋπολογισθείσας αξίας 6.400.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η 

σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά οκτώ 

(8) οικονομικοί φορείς και δη ‘…’, ‘…’, ‘…’, η παρεμβαίνουσα ‘…’, ‘…’, ‘…’, η 
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προσφεύγουσα ‘Κ/ΞΙΑ …/…-…-…’ και ‘…’. Σύμφωνα με το από 18-12-2020 

Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών, το οποίο αφορά την 

αξιολόγηση των φακέλων Α' και τον έλεγχο της πληρότητας των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών των φακέλων Β' του Διαγωνισμού η εν λόγω 

Επιτροπή εισηγήθηκε ότι «Η Επιτροπή, παρέλαβε από τη Γραμματεία του … 

τις παραπάνω προσφορές. Μονόγραψε εξωτερικά το Φάκελο της κάθε 

προσφοράς και προχώρησε στην αποσφράγιση του, κατά την οποία 

διαπίστωσε ότι η κάθε προσφορά εμπεριείχε τους Φακέλους A', Β' και Γ' 

(Οικονομική Προσφορά). ˑ την ισχύουσα πρακτική, όπως επιβεβαιώνεται από 

την εθνική και ευρωπαϊκή νομολογία, σύμφωνα με την οποία τυχόν ασάφειες ή 

πλημμέλειες των εγγράφων της σύμβασης δεν μπορούν να ερμηνεύονται εις 

βάρος των διαγωνιζομένων, κατά παράβαση των αρχών του ανταγωνισμού 

και της παροχής ίσων ευκαιριών, τούτο, διότι η ερμηνεία των όρων των 

εγγράφων της σύμβασης δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος του καλόπιστου 

διαγωνιζομένου, εφόσον η Διοίκηση ήταν αυτή που όφειλε να εκφραστεί 

σαφέστερα. ˑ το τεύχος 2 της σχετικής διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε 

βάση των Πρότυπων Κατευθυντήριων τευχών της Επιχείρησης για "Έργα άνω 

των ορίων της ΕΕ", όπου η αναφορά του ν. 4250/2014 συνδέεται με τη 

δέσμευση των διαγωνιζομένων περί προσκόμισης, επί ποινή αποκλεισμού, σε 

οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη …, όλα ή μέρος των 

σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις Δηλώσεις που 

κατατίθενται στο Φάκελο Α της κάθε προσφοράς, ήτοι δήλωση νομιμοποίησης 

προσφέροντος και Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο, όπως αυτά εξειδικεύονται στην 

§ 6.2.6.Β. ˑ το γεγονός ότι η τεχνική ικανότητα και επάρκεια του κάθε 

διαγωνιζομένου να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού δεν επηρεάζεται 

από τη μη προσκόμιση των υπεύθυνων δηλώσεων περί ακρίβειας των 

φωτοαντιγράφων των ιδιωτικών εγγράφων, καθώς δεν υπάρχει καμία 

αμφιβολία για την κατοχή του απαιτούμενου Πιστοποιητικού από τους 

συμμετέχοντες ως πρωτοτύπου, αφού πρόκειται για μεγάλες χωματουργικές 

εταιρείες που συνεργάζονται με την Επιχείρηση για πολλά χρόνια και 

καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των διακηρύξεων μεγάλων χωματουργικών 

έργων αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής 

υπεύθυνης δήλωσης επί των ιδιωτικών εγγράφων στις προσφορές, που 

κατατέθηκαν στο διαγωνισμό …/…, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος 2 
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της σχετικής διακήρυξης και συνεπώς αποδέχεται την ικανοποίηση του 

κριτηρίου της πληρότητας των προσκομιζόμενων από τους διαγωνιζόμενους 

εγγράφων-δικαιολογητικών του Φακέλου Β των προσφορών. Με βάση τα 

παραπάνω η Επιτροπή Αποσφράγισης και Τυπικής Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού …/… έκρινε τυπικά αποδεκτές το σύνολο των παραπάνω 

προσφορών του Πίνακα 1 και διαβίβασε το σύνολο των εγγράφων και 

στοιχείων των Φακέλων Α' και Β' στην Επιτροπή Τεχνικής και Οικονομικής 

Αξιολόγησης για να συνεχίσει τη διαδικασία του Διαγωνισμού με την τεχνική 

και οικονομική αξιολόγησή τους, ενώ οι κλειστοί φάκελοι Γ΄ ασφαλίστηκαν στη 

Γραμματεία του … της ….». Το Πρακτικό αυτό έγινε δεκτό από το Διευθυντή 

της Διεύθυνσης …. (…) …, κατά το άρθρο 1.1. του Τεύχους 1 σε συνδυασμό 

με το άρθρο 8.1.3. του Τεύχους 2 της ως άνω διακήρυξης, τούτου 

αποδεικνυομένου από την υπογραφή του χωρίς επιφύλαξη με ημερομηνία 11-

1-2021 επί του σώματος του διαβιβαστικού του ανωτέρω Πρακτικού. Η 

απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με την υπ’ αρ. 

…/…/…/342/12-1-2021 προσβαλλόμενη πράξη/απόφαση της Διεύθυνσης … 

του αναθέτοντα φορέα «…» (…).  

8. Επειδή, ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη προδικαστική 

προσφυγή, η προσφεύγουσα υπό σύσταση κοινοπραξία βάλλει κατά της 

ανωτέρω απόφασης υποστηρίζοντας τα εξής: Κατά την προσφεύγουσα, η 

προσβαλλόμενη με αρ. ../…/…/342/12-1-2021 πράξη/απόφαση της 

Διεύθυνσης … που έκρινε τυπικά αποδεκτές το σύνολο των προσφορών και 

κοινοποιήθηκε σε όλους συνιστά εκτελεστή πράξη με έννομη συνέπεια την 

αποδοχή όλων των προσφορών και παραδεκτά προσβάλλεται με την 

εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή. Κατά τα παγίως κριθέντα από τη 

νομολογία, σε προδικαστική προσφυγή υπόκεινται οι βλαπτικές πράξεις όχι 

μόνο της αρχής που εκδίδει την κατακυρωτική απόφαση αλλά, εν όψει της 

αρχής του επικαίρου τήρησης των σχετικών διαδικασιών, όλων των οργάνων 

του διαγωνισμού, όταν ασκούν κατά τις οικείες διατάξεις αποφασιστική και όχι 

γνωμοδοτική ή άλλη αρμοδιότητα (ΣτΕ ΕΑ 63/2012). Η αρμόδια επιτροπή 

αποσφράγισης του Διαγωνισμού αποσφράγισε τον φάκελο Α και Β των 

προσφορών και προχώρησε στην αξιολόγηση των περιεχομένων εγγράφων 

του φακέλου Α και στον έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών του φακέλου Β. Κατά τη διαδικασία της θέασης των 
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εμπεριεχόμενων εγγράφων στο φάκελο Β εκπρόσωπος της προσφεύγουσας, 

ο οποίος ήταν παρών κατά τη διαδικασία, αντιλήφθηκε ότι οι προσφορές των 

εταιριών …, …, …, …, … και … είχαν πλημμέλειες ως προς τα ιδιωτικά 

έγγραφα που προσκόμισαν, δεδομένου ότι αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 είτε σε απλή φωτοτυπία 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβεια τους και έθεσε προφορικά θέμα στην επιτροπή του διαγωνισμού 

σχετικά με την τήρηση των αναφερόμενων στην παρ. 6.2.6.Β του τεύχους 2 

της σχετικής διακήρυξης κα ειδικότερα της εφαρμογής των οριζόμενων στο ν. 

4250/2014. Συγκεκριμένα στον εν λόγω διαγωνισμό οι εταιρίες …, …, …, …, 

… και …, κατά την προσφεύγουσα, υπέβαλαν απλά φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων ανεπικύρωτων ιδιωτικών εγγράφων (πιστοποιητικά ISO και 

ιδιωτικά συμφωνητικά) που δεν είχαν δηλ. ουδέποτε επικυρωθεί από αρμόδιο 

προς τούτο όργανο χωρίς να συνοδευόσουν τα εν λόγω φωτοαντίγραφα με 

την Υπεύθυνη δήλωση που ορίζει τόσο ο νόμος όσο και -κυρίως- η ίδια η 

διακήρυξη του διαγωνισμού. Η επιτροπή αποσφράγισης και τυπικής 

αξιολόγησης του διαγωνισμού …/… αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν υφίσταται 

υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης επί των ιδιωτικών εγγράφων και 

αποδέχεται την ικανοποίηση του κριτηρίου της πληρότητας των 

προσκομιζόμενων από τους διαγωνιζόμενους εγγράφων - δικαιολογητικών 

του φακέλου Β των προσφορών. Με την αρ. …/…/…/342/12-1-2021 

πράξη/απόφαση της Διεύθυνσης … η Επιτροπή αποφάσισε ότι κρίνει τυπικά 

αποδεκτές το σύνολο των παραπάνω προσφορών και διαβιβάζει το σύνολο 

των εγγράφων και στοιχείων φακέλων Α και Β στην επιτροπή Τεχνικής και 

οικονομικής Αξιολόγησης για να συνεχίσει την διαδικασία του Διαγωνισμού με 

την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση τους. Σύμφωνα με το τεύχος 2 άρθρο 6 

παρ. 6.2.6.Β της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού με τίτλο «Προσκόμιση 

δικαιολογητικών και στοιχείων» ορίζεται επί λέξει ότι «Οι διαγωνιζόμενοι 

δεσμεύονται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο 

του Διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη …, όλα ή μέρος των σχετικών 

δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις πιο πάνω δηλώσεις, 

εντός δέκα (10) ημερών και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. Τα έγγραφα 

του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 

74). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
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γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.» Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 ορίζεται ότι «2.α. Οι 

ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που 

προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα 

νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. β. Δεν υφίσταται πλέον η 

υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της 

περίπτωσης δ και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α ή 

επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους 

για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται 

και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 

εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών 

αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Οι 

υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα 

ανωτέρω, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου 

να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε 

τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν 

κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των 

υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα 
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αυτού του ελέγχου εν συνεχεία κοινοποιούνται στην καθ ύλην αρμόδια 

οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....». Στο άρθρο 43 («Τροποποίηση διατάξεων 

του ν. 4412/2016 (Α' 147») παρ. 7 αε του Ν. 4605/2019 _«Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 

προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν 

έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, 

χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την 

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 52), ορίζεται ότι: «Προστίθεται νέα παράγραφος 13 η 

οποία έχει ως εξής: «13. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους». 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), όσο και τους διαγωνιζόμενους. Η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

διέπεται από την αρχή του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού, ο οποίος και 

μόνον αυτός, διασφαλίζει την προστασία των συμφερόντων της αναθέτουσας 

αρχής, επιτρέποντας τη προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και έργων με τους 

βέλτιστους ποιοτικά και οικονομικά όρους. Η εν λόγω θεμελιώδης αρχή ισχύει, 

τόσο στο επίπεδο της αναθέτουσας αρχής, όσο και μεταξύ των 

συμμετεχόντων σε δημόσιο διαγωνισμό οικονομικών φορέων. Οι 

προσφέροντες πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχειρίσεως, τόσο κατά τον χρόνο 

που ετοιμάζουν τις προσφορές τους, όσο και κατά τον χρόνο που αυτές 

αποτιμώνται από την αναθέτουσα αρχή. Ο όλος μηχανισμός υποβολής και 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής διέπεται από την αρχή της 

τυπικότητας, δηλαδή της διαφανούς και αυστηρής διαδικασίας του 

Διαγωνισμού, κατά την οποία η νομιμότητα συμμετοχής προϋποθέτει την 

εκπλήρωση τυπικών προϋποθέσεων. Άλλωστε οι απαραίτητες ικανότητες των 

υποψηφίων αποδεικνύονται με την προσκόμιση δικαιολογητικών που 

ορίζονται από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Εν προκειμένω, από τις 
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διατάξεις της επίμαχης διακήρυξης και του ν. 4412/2016, ερμηνευόμενες 

ενόψει και της αρχής της τυπικής διαδικασίας που διέπει τους δημόσιους 

διαγωνισμούς, συνάγεται ότι η υποβολή των προβλεπόμενων από τις εν λόγω 

διατάξεις δικαιολογητικών, η οποία (υποβολή) πρέπει να γίνεται «μαζί με την 

Προσφορά», αποτελεί ουσιώδη τυπική προϋπόθεση συμμετοχής του 

ενδιαφερομένου. Σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας, της τυπικότητας, της 

διαφάνειας και της δημοσιότητας των ελάχιστων όρων συμμετοχής που 

διέπουν την διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, κατά το πνεύμα, 

τόσο της ενωσιακής, όσο και της εθνικής νομοθεσίας, ο διαγωνιζόμενος 

οφείλει να υποβάλει τα αξιούμενα από τη Διακήρυξη ή από τυχόν άλλη 

διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία 

(πρβλ. ΣτΕ 5022/2012), προκειμένου να συμμετάσχει νομίμως στον 

Διαγωνισμό. Η παράβαση ουσιωδών διατάξεων της διακήρυξης οδηγεί σε 

ακυρότητα των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες εγκρίνονται 

οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας, καθώς και το αποτέλεσμα του 

Διαγωνισμού (Ολομ. ΣτΕ 2137/1993). Αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων 

διατάξεων της διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους καθιστά απαράδεκτες 

τις υποβληθείσες προσφορές τους. Ομοίως, η υποχρέωση διαφάνειας έχει, 

μεταξύ άλλων, ως σκοπό να αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους 

της αναθέτουσας αρχής και ο σκοπός αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η 

αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η 

ίδια υποβλήθηκε. Έτσι λόγω της εφαρμοζόμενης στους δημόσιους 

διαγωνισμούς αρχή της τυπικότητας, όλες οι διατάξεις της διακήρυξης 

καθιερώνουν ουσιώδεις όρους, οπότε τυχόν παραβίαση διατάξεων που 

αφορούν στον τρόπο υποβολής των προσφορών των διαγωνιζομένων 

συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτών. Με την υπ' αριθμ. 76/2018 Απόφαση του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο επιλαμβανόμενο επί αιτήσεως 

αναστολής επί της υπ' αριθμ. 87/2018 Απόφασης της Α.Ε.Π.Π, έκρινε στην 

σκέψη 16 ότι: «Επειδή, από τον όρο της παραγράφου 2.2.7. της Διακήρυξης, 

ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 που διέπει τον 

ένδικο διαγωνισμό, φαίνεται να συνάγεται ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να 

υποβάλει, στο φάκελο των «δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής 

προσφοράς», πιστοποιητικό ISO ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό σε 

αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο, εφόσον το πρωτότυπο έφερε θεώρηση 
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από υπηρεσίες και φορείς της περιπτώσεως α' του άρθρου 1 του ανωτέρου 

νόμου ή επικύρωση από δικηγόρο (ΣτΕ 4043/2015). Στη συγκεκριμένη, όμως, 

περίπτωση, οι τρεις διαγωνιζόμενες εταιρίες κατέθεσαν φωτοτυπικά αντίγραφα 

από πιστοποιητικά διασφάλισης και ποιότητας κατά ISO 22000:2005, τα οποία 

αποτελούν απλά φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα ιδιωτικών εγγράφων που 

δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 ή επικύρωση από δικηγόρο. Ενόψει τούτων, οι 

προσφορές των συγκεκριμένων εταιριών (ως προς τις πληττόμενες ομάδες) 

φαίνεται να πάσχουν από μη νόμιμη υποβολή των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται από τους προαναφερόμενους όρους της Διακήρυξης, η οποία 

επισύρει την απόρριψη των προσφορών κατά τον όρο 2.4.3. περ. ζ' αυτής, και 

όχι να παρουσιάζουν επουσιώδη πλημμέλεια περί της σήμανσης αντιγράφων, 

η οποία δύναται να συμπληρωθεί με διευκρινήσεις κατά τις παρ. 2 και 5 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016. Ενόψει τούτων, η ανωτέρω κρίση της 

προσβαλλόμενης απόφασης της Α.Ε.Π.Π δεν φαίνεται πλημμελής, ο δε 

αντίθετος λόγος της κρινόμενης αίτησης δεν πιθανολογείται σοβαρώς ως 

βάσιμος [...]»( βλ. σκέψη 27 ,1384/2019 απόφαση ΑΕΠΠ). Το ΣτΕ με την αρ. 

4043/2015 απόφαση του απεφάνθη ότι «Επειδή, από τις προπαρατεθείσες 

διατάξεις συνάγεται ότι στην ένδικη διακήρυξη, με ημερομηνία 28.3.2014, 

εφαρμοστέος ήταν ο νόμος 4250/2014, ο οποίος άρχισε να ισχύει από 

26.3.2014 ως προς την υπό κρίση περίπτωση που ρυθμίζεται από το άρθρο 1 

παρ. 2β εδάφιο τρίτο. Κατά συνέπεια, στον ένδικο διαγωνισμό, ο κάθε 

διαγωνιζόμενος όφειλε να υποβάλει, επί ποινή απαραδέκτου, μεταξύ άλλων 

δικαιολογητικών, πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο 

πιστοποιητικό σε αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο, εφόσον το 

πρωτότυπο έφερε θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περιπτώσεως α' 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 ή επικύρωση από δικηγόρο. Και ναι μεν η 

επίδικη διακήρυξη προβλέπει ότι ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίζει 

«αντίγραφα» των ως άνω προβλεπομένων πιστοποιητικών, όμως, κατά την 

ορθή έννοια αυτής, ενόψει των προαναφερθεισών διατάξεων του ισχύοντος, εν 

προκειμένω, νόμου 4250/2014, τα προσκομιζόμενα σε φωτοαντίγραφα 

δικαιολογητικά πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου [...]». Η ΑΕΠΠ 

στην με αρ. 1384/2019 έκρινε ότι «..Σε αντιδιαστολή, ο αποκλεισμός της 

προσφεύγουσας θα ήταν, εν προκειμένω, δικαιολογημένος, μόνο εάν είχε 
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υποβάλλει απλά φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ανεπικύρωτων ιδιωτικών 

εγγράφων (Πιστοποιητικών ISO), που δεν είχαν δηλ. ουδέποτε επικυρωθεί 

από αρμόδιο προς τούτο όργανο (βλ. ad hoc, υπ' αριθμ. 885/2018 Απόφαση 

6ου Κλιμακίου ΑΕ.Π.Π., σκέψη 41). Μάλιστα, και στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, θα μπορούσε, υπό τα νέα νομοθετικά δεδομένα (τροποποίηση του 

Ν. 4412/2016 με τον Ν. 4605/2019), να θεωρηθεί νόμιμη η υποβολή αυτή, αν 

ο προσφέρων συνοδεύσει τα εν λόγω φωτοαντίγραφα με την Υπεύθυνη 

Δήλωση του άρθρου 43 παρ. 7 του ως άνω Νόμου.». Στον εν λόγω 

διαγωνισμό οι εταιρίες … , …, …, …, … και … υπέβαλαν απλά 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ανεπικύρωτων ιδιωτικών εγγράφων 

(πιστοποιητικά ISO και ιδιωτικά συμφωνητικά) που δεν είχαν δηλ. ουδέποτε 

επικυρωθεί από αρμόδιο προς τούτο όργανο χωρίς να συνοδευόσουν τα εν 

λόγω φωτοαντίγραφα με την Υπεύθυνη δήλωση που ορίζει τόσο ο νόμος όσο 

και η ίδια η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου τα εν λόγω 

πιστοποιητικά και ιδιωτικά έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί με τις διατάξεις του 

Ν. 4250/2014. Επιπλέον η υποβολή των εν λόγω πιστοποιητικών και 

ιδιωτικών εγγράφων δεν είναι σύμφωνη ούτε με τον νόμο ν. 4605/2019 άρθρο 

43 παρ. 7, αλλά ούτε με τη διακήρυξη του διαγωνισμού όπου ρητά αναφέρει 

ότι «Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.» Επομένως η με αρ. …/…/…/342/12-1-2021 πράξη/απόφασης 

της Διεύθυνσης … που έκρινε ότι κρίνει τυπικά αποδεκτές το σύνολο των 

προσφορών θα πρέπει, κατά την προσφεύγουσα, να ακυρωθεί, καθώς οι 

διαγωνιζόμενοι …, …, …, …, … και … θα έπρεπε να αποκλεισθούν, καθώς 

υπέβαλαν με την προσφορά τους πιστοποιητικά και ιδιωτικά έγγραφα που δεν 

πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το Ν. 1468/1950, αλλά και 

το Π.Δ. 333/2000 που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2773/1999, η … 

έχει ως κύριο σκοπό της, την κατασκευή και εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών 

και θερμοηλεκτρικών εργοστασίων στη χώρα, την εγκατάσταση εθνικού 

δικτύου για την μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και τη 

διάθεσή της. Ειδικότερα, είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, διαθέτει μια μεγάλη υποδομή 



Αριθμός απόφασης:543/2021 
 

11 
 

σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 68% της εγκατεστημένης ισχύος 

των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο 

ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς 

σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (https://www.....gr/el/.../i-etairia/omilos-

.../...). Περαιτέρω, περιλαμβάνεται στις ανώνυμες εταιρείες του Κεφ. Β' του Ν. 

3429/2005, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 1 του Νόμου αυτού, 

οι δε μετοχές της εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το έτος 2001 και 

έκτοτε διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χ.Α. Η πλειοψηφία του 

μετοχικού κεφαλαίου (ποσοστό 51,12%) της … ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, 

μεταβιβάστηκε δε αρχικώς από το Ελληνικό Δημόσιο, ποσοστό 17% των 

δικαιωμάτων ψήφου μετόχων στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο κατά τον ν.3986/2011 είναι 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος και το μετοχικό κεφάλαιο του αναλαμβάνεται και 

καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό δημόσιο. Στη συνέχεια, στις 8 Απριλίου 

2014, η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων 

αποφάσισε τη μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος του προαναφερθέντος 

ποσοστού 17% μετοχών της … στο ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3986/2011. Η εν λόγω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2014 

κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (βλ. και απόφαση 

ΚΥΣΥΜ 33/2016, ΦΕΚ 1472/Β/25.5.2016 «Έγκριση Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΤΑΙΠΕΔ»). Έκτοτε, το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να 

συμμετέχει κατά πλειοψηφία στο μετοχικό της κεφάλαιο. Επομένως, ως προς 

το ζήτημα της υπαγωγής των συμβάσεων της, στις διατάξεις του ν. 

4412/2016, η … συνιστά αναθέτοντα φορέα και οι συμβάσεις που συνάπτει 

εμπίπτουν, στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και επακολούθως του 

Βιβλίου II του ν. 4412/2016 (βλ. σχετικά και τις με αρ. 255/2018 και 31/2018 

αποφάσεις ΑΕΠΠ). 

9. Επειδή, ο αναθέτων φορέας με το υπ’ αρ.πρωτ. …/…/1444/3-2-

2021 έγγραφό του απέστειλε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 3-2-

2021 προς την ΑΕΠΠ τις απόψεις του επί της ανωτέρω προσφυγής. Οι 

απόψεις αυτές κοινοποιήθηκαν από τον αναθέτοντα φορέα προς την 
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προσφεύγουσα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 4-2-2021 και 

προς τους λοιπούς συμμετέχοντες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 

12-2-2021. Με τις απόψεις αυτές ο αναθέτων φορέας προς απόρριψη της 

εξεταζόμενης προδικαστικής προσφυγής προέβαλε τα εξής: Η Επιτροπή 

Αποσφράγισης και Τυπικής Αξιολόγησης του διαγωνισμού …/…, 

λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο σχετικό Πρακτικό της αποφάσισε 

ομόφωνα ότι δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης επί 

των ιδιωτικών εγγράφων, ήτοι των φωτοαντιγράφων των Πιστοποιητικών 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά 14001 στις προσφορές, που κατατέθηκαν 

στο διαγωνισμό …/…, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος 2 της σχετικής 

διακήρυξης και συνεπώς έκρινε ότι το σύνολο των προσφορών που 

υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό …/… ικανοποιεί τις απαιτήσεις και όρους 

συμμετοχής του, όπως αυτοί ορίζονται στο τεύχος της σχετικής διακήρυξης. Η 

Επιτροπή έκρινε τυπικά αποδεκτές το σύνολο των προσφορών των 

συμμετεχόντων λαμβάνοντας υπόψη: • το άρθρο 92 Ν.4412/16 (ΒΙΒΛΙΟ I) στο 

οποίο προστίθεται η § 8 με την § 8β του άρθρου 43 Ν.4605-19 (ΦΕΚ 52Α-1-4-

2019): «Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά 

υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 είτε σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβεια τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης». • Το Νόμο 4250/2014, όπου ορίζεται ότι «Οι 

υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται τα απλά, ευανάγνωστα 

αντίγραφα των ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης β' της ίδιας παραγράφου, 

εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. 

Σημειώνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε Υπηρεσίας να 

εφαρμόσει την νέα ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά 

έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους από το πρωτότυπο, 

χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο». • Τον αναλογικό 

χαρακτήρα της εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου I του ν. 4412/2016 για 

την Επιχείρηση, καθώς η τελευταία υποχρεούται στην εφαρμογή των 

διατάξεων του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 339 με τις εξαιρέσεις που 

καθορίζονται στην § 7 του άρθρου 222). • Τον κανονιστικό χαρακτήρα της 
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διακήρυξης κάθε διαγωνισμού στο σύνολό της, ως κανονιστική πράξη, που οι 

όροι της ισχύουν αδιακρίτως, περιλαμβάνουν δηλαδή γενικούς και 

αφηρημένους κανόνες, που δεσμεύουν απολύτως την αναθέτουσα αρχή και 

τα όργανα, που διεξάγουν το διαγωνισμό, παράλληλα όμως και τους 

διαγωνιζομένους. • Την ισχύουσα πρακτική, όπως επιβεβαιώνεται από την 

εθνική και ευρωπαϊκή νομολογία, σύμφωνα με την οποία τυχόν ασάφειες ή 

πλημμέλειες των εγγράφων της σύμβασης δεν μπορούν να ερμηνεύονται εις 

βάρος των διαγωνιζομένων, κατά παράβαση των αρχών του ανταγωνισμού 

και της παροχής ίσων ευκαιριών, τούτο, διότι η ερμηνεία των όρων των 

εγγράφων της σύμβασης δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος του καλόπιστου 

διαγωνιζομένου, εφόσον η Διοίκηση ήταν αυτή που όφειλε να εκφραστεί 

σαφέστερα. • Το τεύχος 2 (Όροι & Οδηγίες Διαγωνισμού) της σχετικής 

διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάση των Πρότυπων Κατευθυντήριων 

τευχών της Επιχείρησης για «Έργα άνω των ορίων της ΕΕ», όπου η αναφορά 

του ν. 4250/2014 συνδέεται με τη δέσμευση των διαγωνιζομένων περί 

προσκόμισης, επί ποινή αποκλεισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο του 

διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη …, όλα ή μέρος των σχετικών 

δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις Δηλώσεις που 

κατατίθενται στο Φάκελο Α της κάθε προσφοράς, ήτοι δήλωση νομιμοποίησης 

προσφέροντος και Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως αυτά 

εξειδικεύονται στην § 6.2.Β. • Το γεγονός ότι η τεχνική ικανότητα και επάρκεια 

του κάθε διαγωνιζόμενου να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού δεν 

επηρεάζεται από τη μη προσκόμιση των υπεύθυνων δηλώσεων περί 

ακρίβειας των φωτοαντιγράφων των ιδιωτικών εγγράφων, καθώς δεν υπάρχει 

καμία αμφιβολία για την κατοχή του απαιτούμενου Πιστοποιητικού από τους 

συμμετέχοντες ως πρωτοτύπου, αφού πρόκειται για μεγάλες χωματουργικές 

εταιρείες που συνεργάζονται με την Επιχείρηση για πολλά χρόνια και 

καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των διακηρύξεων μεγάλων χωματουργικών 

έργων. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαβίβασε το σύνολο των 

εγγράφων και στοιχείων των Φακέλων Α' και Β' στην Επιτροπή Τεχνικής και 

Οικονομικής Αξιολόγησης για να συνεχίσει τη διαδικασία του Διαγωνισμού με 

την τεχνική και οικονομική αξιολόγησή τους, ενώ οι κλειστοί Φάκελοι Γ 

ασφαλίστηκαν στη γραμματεία του Τομέα … (…) της Διεύθυνσης του .. (…) 

της …. Α.5 Στις 19.01.2020 συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Τεχνικής και 
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Οικονομικής Αξιολόγησης του διαγωνισμού …/…, η οποία μετά την τεχνική 

αξιολόγηση των προσφορών διαπίστωσε την τεχνική επάρκεια συνολικά των 

προσφορών και τις έκρινε τεχνικά αποδεκτές για τη συνέχεια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Στις 22.01.2021 διενεργήθηκε η αποσφράγιση του 

Φακέλου Γ (Οικονομικές Προσφορές) και η οικονομική αξιολόγηση των 

προσφορών, σύμφωνα με την οποία 1η τεχνικά αποδεκτή και προσωρινή 

μειοδότρια του διαγωνισμού είναι η εταιρεία … με προσφερόμενη μέση 

τεκμαρτή έκπτωση 33,75% και συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του Έργου 

4.240.000,00€. Η Επιτροπή Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης δεν 

υπέβαλε ακόμη το Πρακτικό της με την εισήγησή της για την ανάθεση του 

Έργου, καθώς έχει διακοπεί οποιαδήποτε ενέργεια της Επιχείρησης, σχετικά 

με την πρόοδο του διαγωνισμού. Στις 25.01.2021 η συμμετέχουσα στο 

διαγωνισμό υπό σύσταση Κοινοπραξία με την επωνυμία «…-…-… άσκησε 

την εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή κατά την απόφασης της Επιτροπής 

Αποσφράγισης και Τυπικής Αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού, όπως 

αυτή διατυπώθηκε με το υπ' αριθμ. …/…/…/342/12.01.2021 έγγραφο, με το 

οποίο κρίθηκαν τυπικά αποδεκτές το σύνολο των προσφορών που 

κατατέθηκαν στον εν λόγω διαγωνισμό από την Επιτροπή Αποσφράγισης και 

Τυπικής Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Ειδικότερα, η εν λόγω προσφυγή 

στρέφεται κατά της αποδοχής των εταιρειών … , …, …, …, …, … για τη 

συνέχεια του διαγωνισμού, καθώς θεωρεί ότι δεν τηρήθηκε η τυπική 

διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.Β 

του τεύχους 2 (Όροι και Οδηγίες του διαγωνισμού) της Διακήρυξης …/…. 

Σύμφωνα με την προσφυγή της θεωρεί, ότι τα φωτοαντίγραφα των ιδιωτικών 

εγγράφων που υπέβαλλαν οι παραπάνω αναφερόμενοι οικονομικοί φορείς, 

ήτοι Πιστοποιητικά ISO και ιδιωτικά συμφωνητικά, δεν φέρουν επικύρωση 

από αρμόδιο προς τούτο όργανο, ούτε συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, 

όπως ορίζει ο Ν.4250/2014 και οι όροι του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή 

Αποσφράγισης και Τυπικής Αξιολόγησης του διαγωνισμού …/…, έχει 

διεξοδικά αναφέρει και αναλύσει στο σχετικό Πρακτικό της τους λόγους για 

τους οποίους αποδέχθηκε τυπικά τις προσφορές όλων των συμμετεχόντων 

στο διαγωνισμό και οι οποίοι περιγράφονται στο εδάφιο Α4 του Κεφαλαίου Α 

της παρούσας εισήγησης. Πέραν των παραπάνω η …, ως αναθέτον φορέας 

του διαγωνισμού, έχει να προσθέσει συμπληρωματικά των αρχικών της 
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θέσεων και τα κάτωθι στοιχεία. Ο αναθέτων φορέας έχει την ευχέρεια να 

καθορίσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό 

δίκαιο της σύμβασης με δύο βασικούς περιορισμούς : (α) να μην περιορίζεται 

ο ελεύθερος και ανόθευτος ανταγωνισμός και η ευρεία συμμετοχή σε 

διαγωνιστικές διαδικασίες, μέσω της επιβολής προδιαγραφών που 

συρρικνώνουν την ελεύθερη αγορά και (β) να τίθενται κατά τέτοιο τρόπο στο 

κείμενο της διακήρυξης, ώστε να είναι ακριβείς και να μην καταλείπεται 

οιαδήποτε αμφιβολία στους προσφέροντες, ως προς την κατανόηση και τον 

προσδιορισμό του αντικείμενου και των απαιτήσεων της διακήρυξης. Με βάση 

τα παραπάνω στο άρθρο 5 του τεύχους 2 της Διακήρυξης, το οποίο 

επιγράφεται «Υποβαλλόμενα Στοιχεία» δεν υπάρχει ειδική αναφορά περί των 

απαιτήσεων της Διακήρυξης, σχετικά με τον τρόπο υποβολής των 

υποβαλλόμενων στοιχείων, εξόν της αναφοράς στη γλώσσα, στην οποία θα 

πρέπει να υποβληθούν από τους προσφέροντες στο Διαγωνισμό όλα τα 

έγγραφα, στο απαράδεκτο των προσφορών σε περίπτωση υποβολής 

αντιπροσφοράς και απόρριψη προσφοράς εξαιτίας προσθηκών ή 

τροποποιήσεων ή επιφυλάξεων των προσφερόντων επί των όρων που 

περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης. Το ίδιο ισχύει και για το Άρθρο 6 

του ίδιου τεύχους με τίτλο «Περιεχόμενο προσφοράς», το οποίο αναφέρεται 

στις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της διακήρυξης, σχετικά με τον περιεχόμενο 

των προσφορών που κατατίθενται στον εν λόγω διαγωνισμό. Σύμφωνα με την 

§ 6.2 του άρθρου 6 του τεύχους 2 της αναφερόμενης διακήρυξης, ο Φάκελος 

Α θα πρέπει να περιλαμβάνει, ως περιεχόμενά του, τα κάτωθι έγγραφα: • Τις 

Εγγυητικές Επιστολές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 

της διακήρυξης (§ 6.2.1). • Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος (§ 

6.2.2). • Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς (§ 

6.2,3).  * Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης ως Παράρτημα 2 του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 (ΕΕΕΣ) (§ 6.2.4). * Τα απαιτούμενα 

έγγραφα για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων (§ 6.2.5). * Τα απαιτούμενα έγγραφα σε περίπτωση επίκλησης 

τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη (§ 6,2.6). Σύμφωνα με το εδάφιο 6.2.Β, που 

επιγράφεται «Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων» «Οι διαγωνιζόμενοι 

δεσμεύονται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο 

του Διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη …, όλα ή μέρος των σχετικών 
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δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις πιο πάνω δηλώσεις, 

εντός δέκα (10) ημερών και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. Τα έγγραφα 

του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 

74). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει υπογραφή 

έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών». Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Βιβλίου I του ν. 4412/2016, οι 

διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται αναλογικά και για τη … και τον Κανονισμό 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ), οι αναθέτουσες αρχές δέχονται 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 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 των άρθρων 73 και 74 του ν.4412 του 2016 για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  β) 

πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 

τα άρθρα 75, 76 και 77 του ίδιου νόμου γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους 

αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 84 του νόμου. Σύμφωνα με τα Κατευθυντήρια Τεύχη για τη σύνταξη 

Συμβάσεων Έργων, της Επιχείρησης …), που έχουν εγκριθεί με την 

Απόφαση ΔΣ αριθμός 53/19.05.2020, η Επιχείρηση (αναθέτων φορέας) 

καθιερώνει ως υποχρεωτική την εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων της 

Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρ. 57 & 58 της Οδηγίας και άρ. 73 & 75 του Νόμου) με 

τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τις 

εμπίπτουσες συμβάσεις στα όρια που καθορίζει η Νομοθεσία (ήτοι για 

Συμβάσεις Έργων με κατώτατο όριο εφαρμογής 5.350.000,00€, πάνω από το 

οποίο υπάγονται στις διαδικασίες που αναφέρονται σε συμβάσεις 

δικαιοδοσίας Ευρωπαϊκές Ένωσης). Το ΕΕΕΣ συνιστά προκαταρτική 

απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό 

ανάθεσης σύμβαση, αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών. Κατά συνέπεια η Επιχείρηση, ως αναθέτων 
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φορέας του Βιβλίου II, δεν απαιτεί κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ και την 

παράλληλη υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών/δικαιολογητικών και τα 

οποία, σύμφωνα με το εδάφιο 6.2.Β θα έπρεπε να υποβληθούν κατά τις 

επιταγές του ν. 4250/20Ί4 (Α' 74), διότι με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται ο 

ως άνω κανόνας της προαπόδειξης που εισάγει ο ν.4412/2016 με την 

υποβολή του ΕΕΕΣ και προκαλείται πρόσθετος διοικητικός φόρτος στη 

διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Επισημαίνεται ότι το ΕΕΕΣ από την ίδια του 

τη φύση δεν υποκαθιστά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που σχετίζονται με τα 

κριτήρια επιλογής και υπόκειται σε οποιαδήποτε αξιολόγηση (πχ 

πιστοποιητικά ISO, βεβαιώσεις εμπειρίας κλπ).  Τα αποδεικτικά έγγραφα - 

δικαιολογητικά που υποχρεωτικά υποβάλλει ο προσωρινός μειοδότης του 

διαγωνισμού και μάλιστα κατά τον ορισθέντα τρόπο στον επίμαχο όρο 6.2.Β., 

όπως και όποιος διαγωνιζόμενος κριθεί αναγκαίο από την Επιχείρηση, 

αναφέρονται σε : • Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος (§ I). • 

Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (§ II). • Αποδεικτικά που 

σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (§ III). • 

Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

κ,λπ., όπως αυτά παρατίθενται στην παρ. Γ του μέρους III του ΕΕΕΣ (§ IV). • 

Αποδεικτικά που σχετίζονται με την πλήρωση των προϋποθέσεων του ν. 

3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3414/2005(§ V). Από τα 

ανωτέρω και σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στο εδάφιο 6.2.Β συνάγεται 

ότι η υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4250/2014 (Α' 74) ισχύει 

αποκλειστικά και μόνο για την παραπάνω κατηγορία των αποδεικτικών 

εγγράφων. Εξάλλου, η διατύπωση του παραπάνω εδαφίου είναι ακριβής και 

σαφής καθώς αναφέρει ότι «Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74». Αν ο συντάκτης της 

Διακήρυξης είχε ως πραγματική βούληση την προσκόμιση όλων εγγράφων 

των προσφορών βάσει όσων ορίζονται στον Ν. 4250/2014, τότε θα είχε 

τοποθετήσει -ενδεικτικά- τη σχετική αναφορά στο τέλος του άρθρου 6 της 

Διακήρυξης, προκειμένου να καλύπτει όλα τα έγγραφα των φακέλων, σε καμία 

όμως περίπτωση δεν θα είχε αναγραφεί στο εν λόγω σημείο, ήτοι ακριβώς 

μετά τον όρο 6.2.Α. ο οποίος αναφέρεται αποκλειστικά στα στοιχεία του 

Φακέλου Α, όπως αυτά αναφέρθηκαν ανωτέρω. Αντιθέτως, η διακήρυξη 

σαφώς διαφοροποιεί τον όρο 6.3 ο οποίος αναφέρεται στον Φάκελο Β, στον 
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οποίο εμπεριέχονται τα οικεία πιστοποιητικά ISO. Η προσφεύγουσα με 

παρελκυστικό τρόπο αποπειράται να ερμηνεύσει τη διακήρυξη κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να αποκλειστούν έξι συμμετέχοντες, αναφέροντας πολλάκις και 

εντός της προσφυγής της ότι ο σχετικός όρος (6.2.Β) υποχρεώνει τους φορείς 

να προσκομίσουν τα Πιστοποιητικά ISO κατά τον Ν. 4250/2014 ή 

συνοδευόμενα από ΥΔ. Τούτο όμως ουδόλως δύναται να γίνει δεκτό, καθώς 

όπως αναλύθηκε ανωτέρω καθίσταται σαφές και αδιαμφισβήτητο ότι η 

υποχρέωση υποβολής ιδιωτικών εγγράφων κατά τον Ν. 4250/2014 ή με ΥΑ. 

αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα του φακέλου Α. Οι επικαλούμενες στην 

προσφυγή δικαστικές αποφάσεις τόσο της ΑΕΠΠ όσο και των τακτικών 

διοικητικών Δικαστηρίων και του ΣτΕ δεν σχετίζονται με την υπό κρίση 

προσφυγή και προβάλλονται αλυσιτελώς. Τούτο διότι στις εν λόγω 

Διακηρύξεις προβλεπόταν ρητώς ότι και τα τεχνικά στοιχεία/έγγραφα του 

φακέλου Β υποβάλλονται κατά τον ν.4250/2014, προϋπόθεση η οποία δεν 

συντρέχει εν προκειμένω. Ειδικότερα, στην απόφαση 78/2018 του ΔΕφΑΘ, 

αναφέρεται: «Επειδή, από τον όρο της παραγράφου 2.2.7. της Διακήρυξης, 

ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 που διέπει τον 

ένδικο διαγωνισμό, φαίνεται να συνάγεται ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να 

υποβάλει, στο φάκελο των «δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής 

προσφοράς», πιστοποιητικό ISO ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό σε 

αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο, εφόσον το πρωτότυπο έφερε θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς της περιπτώσεως α΄ του άρθρου 1 του ανωτέρου 

νόμου ή επικύρωση από δικηγόρο (ΣτΕ 4043/2015)». Στην απόφαση 

1384/2019 της ΑΕΠΠ: «Σε αντιδιαστολή, ο αποκλεισμός της προσφεύγουσας 

θα ήταν, εν προκειμένω, δικαιολογημένος, μόνο εάν είχε υποβάλλει απλά 

φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ανεπικύρωτων ιδιωτικών εγγράφων 

(Πιστοποιητικών ISO), που δεν είχαν δηλ. ουδέποτε επικυρωθεί από αρμόδιο 

προς τούτο όργανο (βλ. ad hoc, υπ’ αριθμ. 885/2018 Απόφαση 6ου Κλιμακίου 

ΑΕ.Π.Π., σκέψη 41). Μάλιστα, και στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα 

μπορούσε, υπό τα νέα νομοθετικά δεδομένα (τροποποίηση του Ν. 4412/2016 

με τον Ν. 4605/2019), να θεωρηθεί νόμιμη η υποβολή αυτή, αν ο προσφέρων 

συνοδεύσει τα εν λόγω φωτοαντίγραφα με την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 

43 παρ. 7 του ως άνω Νόμου», παρατίθεται επομένως η απόφαση 885/2018 

της Αρχής : «Επειδή στον όρο 2.4.3.2 της διακήρυξης ρητώς αναφέρεται ότι η 
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τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

βασίζεται στην υπ' αριθμ. 18/6.03.2018 μελέτη και να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα στοιχεία, ήτοι αναλυτική τεχνική περιγραφή των απαιτούμενών 

ειδών και κάθε έγγραφο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των 

προσφορών. Επειδή, από τους όρους 1.4 και 2.42.5 της διακήρυξης σε 

συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 που διέπει τον ένδικο διαγωνισμό, 

συνάγεται ρητώς ότι τα ιδιωτικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο φάκελο 

των «δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς», πρέπει, επί ποινή 

απαραδέκτου, να υποβληθούν σε αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, 

εφόσον τα πρωτότυπα φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περιπτώσεως α' του άρθρου 1 του ανωτέρου νόμου ή επικύρωση από 

δικηγόρο. Ενώ σημειώνεται επίσης ότι στην κρινόμενη περίπτωση της 

απόφασης 1384/2019 η ΑΕΠΠ ενημερώθηκε για το ότι η επίμαχη προσφορά 

απορρίφθηκε στη βάση, όχι μόνο της υποβολής απλού φωτοαντίγραφου 

επικυρωμένου αντιγράφου των ζητούμενων Πιστοποιητικών, αλλά και γιατί η 

ημερομηνία επικύρωσής τους (11.01.2019) είναι, κατά την κρίση της 

Επιτροπής, κατά πολύ προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών στον εν θέματι Διαγωνισμό. Από τα ως άνω συνάγεται ότι οι 

επικαλούμενες αυτές αποφάσεις, μόνο εις βάρος του αναθέτοντος φορέα δεν 

είναι, καθώς προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι στις κρινόμενες εκεί περιπτώσεις 

η ίδια η διακήρυξη απαιτούσε την υποβολή εγγράφων τεχνικής προσφοράς 

κατά τον Ν. 4250/2014, ενώ καθίσταται επίσης σαφές ότι οι αποφάσεις, όπως 

βεβαίως παγίως γίνεται δεκτό, δέχονται τους όρους της διακήρυξης ως το 

κανονιστικό πλαίσιο του εκάστοτε διαγωνισμού, ερμηνευμένους σε 

συνδυασμό με την νομοθεσία. Εν προκειμένω, επαναλαμβάνεται ότι η 

διακήρυξη είναι απολύτως σαφής και υποχρεώνει τους φορείς να υποβάλλουν 

τα στοχεία του Φακέλου Α σύμφωνα με τον όρο 6.2.Β., «Τα έγγραφα του 

παρόντος- ήτοι του όρου 6.2. εντός του οποίου υπάγεται - υποβάλλονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74). Ειδικά τα αποδεικτικά τα 

οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών». Κατά 

γενική αρχή του δικαίου που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς, δεν 
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επιτρέπεται η μετά τη διενέργεια (ή κατά τη διάρκεια) διαγωνισμού 

τροποποίηση των όρων της διακηρύξεως που αποτελεί το κανονιστικό 

πλαίσιο που τον διέπει και η βάσει των νέων όρων αξιολόγηση ή αποκλεισμός 

των προσφορών που ήδη υποβλήθηκαν (πρβλ σχετ. ΕΛ 179/2009 σκ.5). 

Αποκλεισμός τεχνικής προσφοράς προβλέπεται μόνο στην περίπτωση 

απόκλισης από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, ως τέτοιοι δε 

θεωρούνται στο σύνολό τους Oι τεχνικές προδιαγραφές (Ε.Α. ΣτΕ 1740/2004, 

93,316,563/2006) εκτός εάν ορισμένες είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη 

προαιρετικές (ΣτΕ ΕΑ 192/2012, 291/2011, ΕΣ Τμ. Μείζ.-Επταμ. 2446/2012, 

Γνωμ. ΝΣΚ 521/2011) ή ότι είναι αποδεκτή η πλήρωση μέρους μόνο αυτών 

(ΔΕφΑΘ 230/2012). Η αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει, περαιτέρω, 

ότι όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να 

διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη 

του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός 

να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς 

υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να 

τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ 

μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος 

του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 

διέπουν την εν λόγω σύμβαση. Εν προκειμένω, δεν γίνεται να μην γίνει 

αναφορά στο γεγονός ότι έξι διαγωνιζόμενες εταιρείες ερμήνευσαν κατά τον 

ίδιο τρόπο τους επίμαχους όρους της Διακήρυξης και μόνο η προσφεύγουσα 

προέβη στην ερμηνεία αυτή, ήτοι ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου Β (τεχνικά 

στοιχεία) πρέπει να υποβάλλονται όπως αναφέρεται στον όρο 6.2.Β της 

Διακήρυξης. Ενώ είναι σαφές ότι ο συντάκτης της Διακήρυξης έχει ως 

πραγματική βούληση την εφαρμογή του όρου 6.2.Β αποκλειστικά και μόνο για 

τα έγγραφα του Φακέλου Α. Στην ουσία η αντίδικος βάλλει με την ένδικη 

προσφυγή της κατά της νομιμότητας όρου της συγκεκριμένης διαγωνιστικής 

διαδικασίας και ζητεί να απορριφθεί η προσφορά έξι διαγωνιζομένων παρά το 

ότι α) ουδέποτε προσέβαλε όρο της Διακήρυξης, που με την υπό κρίση αίτηση 

όψιμα αμφισβητεί β) μετείχε ανεπιφύλακτα στον υπόψη διαγωνισμό όπως 

αποδεικνύεται από Υπεύθυνη Δήλωση που υπέβαλε στο διαγωνισμό όπου 

δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης. 

Συνακόλουθα, όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι 
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αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν 

ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 

τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε 

κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Τα απαιτούμενα από τους όρους της 

Διακήρυξης έγγραφα, σύμφωνα με την § 6.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης, τα 

οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Φάκελο Β-Τεχνική προσφορά της 

κάθε προσφοράς, ήτοι τα κάτωθι: • Αποδεικτικά οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (§ ό.3.1) • Αποδεικτικά τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας(§ 6.3.2) • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ. (§ 6.3.3) • 

Ερωτηματολόγιο Περιβαλλοντικών Όρων (§ 6.3.4) • Γνώση τοπικών 

συνθηκών (§ 6.3.5) • Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων (§ 6.3.6) • 

Προσφορές σύμπραξης/ένωσης (§ 6.3.7) • Δηλώσεις τυχόν υπεργολάβων (§ 

6.3.8) δεν αποτελούν έγγραφα, με τη έννοια που αναλύεται στο εδάφιο Γ.3, τα 

οποία επαληθευθούν τους λόγους μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, όπως 

αυτοί δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και στη Δήλωση Νομιμοποίησης του 

προσφέροντος. Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω, δεν υφίσταται, για αυτήν την 

κατηγορία εγγράφων που απαιτούνται κατά την κατάρτιση της τεχνικής 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου (Φάκελος Β) η υποχρέωση να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση, στην οποία   βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Τα Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας και ειδικότερα οι 

απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό που να πληροί ισοδύναμες 

απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, όπως ζητείται στο Τεύχος 1 

άρθρο 3 εδάφιο 3.2.Δ § 3.2Α1 και Τεύχος 2 άρθρο ό § 6.3.3, συνιστά έγγραφο 

που εκδίδεται από αρμόδιους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης. Οι τελευταίοι 

ελέγχονται και αξιολογούνται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΙΥ.Δ), 

μέσω της διαδικασίας της επίσημης αναγνώρισης ενός Φορέα ως Φορέα 

Πιστοποίησης ότι είναι ικανός να πραγματοποιεί δραστηριότητες 

πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του εκάστοτε 

προτύπου για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ή/και βιομηχανικούς τομείς, 
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με αμεροληψία και τεκμηριωμένη επάρκεια. Σύμφωνα με το Ν. 4468/2017 το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) αποτελεί νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διαθέτει διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, έχει οριστεί ως Εθνικός Οργανισμός 

Διαπίστευσης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008, όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και 

μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης. Το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να αναλαμβάνει την αξιολόγηση της τεχνικής 

ικανότητας φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που αξιολογούν 

σύμφωνα με απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τις αρμόδιες Κρατικές 

Αρχές. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4412 του 2016 οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίζουν πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης 

της συμμόρφωσης ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή 

κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης 

ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον ζητηθεί: α) η ανώνυμη 

εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» {ΕΣΥΠ Α.Ε.), β) η ανώνυμη 

εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» (ΕΛΟΤ ΑΑ) και γ) η ανώνυμη 

εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ Α.Ε.), θέτουν στη διάθεση 

άλλων κρατών μελών της HE, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα 

στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 54, το άρθρο 55 και τις παραγράφους 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθμ. 765/2008. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα με το 

άρθρο 343. Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα, αρμόδιες είναι οι παραπάνω τρεις ανώνυμες εταιρείες. Όταν η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε βάση δεδομένων (πχ. 

https://www.mydqs.com/en/customers/customer-data 

base.html?aoemydqs%5Baction%5D=backToSearch&cHash=b5afb100b227c

e5eb9c05746a7b498ff), προκειμένου να ελέγξει την εγκυρότητα των 

εκδιδόμενων Πιστοποιητικών, η αυστηρή και τυπική προσκόλληση στο τύπο 

της διαδικασίας και όχι στην ουσία αυτής συνιστά αναχρονιστική εμμονή, 
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καθώς στόχος της σύγχρονης διοίκησης και διακυβέρνησης αποτελεί το 

χτίσιμο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της εταιρικής, με 

κάθε τρόπο, διοίκησης. Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αρ. πρωτ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-6-2014 έγγραφο του ΥΠ.Δ.Μ, & Η .Δ. με θέμα: 

«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων- Ν. 4250/2014», σύμφωνα με το οποίο: 

"Επιπροσθέτους σημειώνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια έκαστης 

Υπηρεσίας να εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά 

και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους από το 

πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Η 

ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιος αναφέρεται με ενάργεια στην προσπάθεια 

του γενικού κρατικού μηχανισμού να αποσυμφορήσει τις διοικητικές 

υπηρεσίες από ένα πλήθος διοικητικών πράξεων, οι οποίες στα πλαίσια της 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ αντισυμβαλλομένων δεν κρίνονται αναγκαίες 

για την επαλήθευση των αναφερομένων στα έγγραφα και ειδικότερα αυτά που 

αναφέρονται σε στοιχεία που υπόκεινται σε τεχνική αξιολόγηση KOL αφορούν 

τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς ενός διαγωνιζόμενου. Με βάση τα 

αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας εισήγησης και επειδή • τέτοιου 

είδους απαίτηση της προσφεύγουσας ουδόλως εξυπηρετεί κανένα εύλογο 

ενδιαφέρον της αναθέτουσας, σχετικά με τη ορθή και έντεχνη εκτέλεση της 

σύμβασης και τα αναγκαία προσόντα του αναδόχου και άρα, είναι 

δυσανάλογη σε σχέση με τον αποκλεισμό κατά τα λοιπά κατάλληλων 

διαγωνιζομένων, που επέρχεται εξ αυτής και μάλιστα έξι εκ των οκτώ 

συνολικά συμμετεχόντων στον εν λόγω διαγωνισμό • αδικαιολόγητα εξαρτά 

το δικαίωμα συμμετοχής από στοιχείο αντικειμενικούς μη σχετιζόμενο με 

κάποιο προσόν και άρα, προβαίνει σε άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων • τον. 4412/2016, σε συμφωνία με το οικείο ενωσιακό πλαίσιο, 

μεριμνά για την προώθηση του ανταγωνισμού, ιδίως μεταξύ άλλων και με τη 

διευκόλυνση της συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, με αποτέλεσμα όρος όπως ο συγκεκριμένος, που περιορίζει τη 

ευρύτερη δυνατή συμμετοχή οικονομικών φορέων στην προκειμένη 

διαδικασία να καθίσταται καταχρηστικός • από τις αναφερόμενες στην 

παρούσα διατάξεις της διακήρυξης, αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ 

τους, συνάγεται ότι, στο πλαίσιο του επίμαχου διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι 
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οικονομικοί φορείς, μεταξύ άλλων, λειτούργησαν σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης και του Νόμου • στο άρθρο 18 «Αρχές εφαρμοζόμενες στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (άρθρο 18 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες 

αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις 

και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της 

αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της 

προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού 

και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου 

ανάπτυξης [...]» • στο άρθρο 53 («Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης») 

παρ, 1 και 2 του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι: «1. Οι όροι των εγγράφων της 

σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την 

υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 2. Τα έγγραφα 

της σύμβασης [...] περιέχουν ιδίως: [...] ιβ) τους όρους και τα κριτήρια 

επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους 

αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική 

ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων [...] ιζ) τους 

απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη 

της προσφοράς [...] ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την 

εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 

[„.]» * η αρχή της διαφάνειας, προϋποθέτει ότι όλοι οι όροι και τρόποι 

διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως, πρέπει να διατυπώνονται με 

σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού ή 

στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός να παρέχεται σε 

όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς υποψηφίους η 

δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους 

ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ 

μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός έλεγχος του εάν οι 

προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την 

εν λόγω σύμβαση την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων διέπει η αρχή του 

υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού, ο οποίος και μόνον αυτός, διασφαλίζει 

την προστασία των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής, επιτρέποντας τη 

προμήθεια αγαθών,  υπηρεσιών και έργων με τους βέλτιστους ποιοτικά και 

οικονομικά όρους ζητά την απόρριψη της προσφυγής με Γενικό Αριθμό 
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Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΕΠ 193/25.01.2021 κατά της υπ' αριθμ. 

…/…/…/342/12.01.2021 πράξη/απόφαση της Διεύθυνσης του … της … στα 

πλαίσια της υπ'αριθμ. Διακήρυξης «…/…» για την ανάθεση του Έργου 

«Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 8,0 χ 10ά Μ3 στ. 

αγόνων από την περιοχή των ΒΔ πρανών προς την βυθισμένη περιοχή για 

την διαμόρφωση των τελικών πρανών του …». 

10. Επειδή, η εταιρία «…» με την από 4-2-2021 νομοτύπως και 

εμπροθέσμως κατόπιν της από 26-1-2021 κοινοποίησης της προσφυγής, 

παρέμβασή της, μετ’ εννόμου συμφέροντος, αφού η εξεταζόμενη 

προδικαστική προσφυγή στρέφεται και κατά της αποδοχής της προσφοράς 

της, επικαλείται προς απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και διατήρηση 

της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης τα ακόλουθα: Α) Σύμφωνα με την 

διατύπωση του άρθρου 6 του τεύχους 2 της διακήρυξης, το οποίο 

τιτλοφορείται «περιεχόμενο προσφοράς» υπάρχει ρητή και σαφέστατη 

αναφορά στις γενικές (6.1.1) και ειδικές (6.1.2) απαιτήσεις της διακήρυξης. Εν 

συνεχεία στο άρθρο 6 §6.2 τιτλοφορούμενο «δικαιολογητικά και στοιχεία του 

φακέλου Α», γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο του φακέλου Α ορίζοντας ποια 

τα περιεχόμενά του και του τρόπου υποβολής τους ως εξής: «Α. Περιεχόμενα 

Φακέλου Α» Ο Φάκελος Α θα περιέχει: 6.2.1 Εγγυητικές Επιστολές Την 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 

του παρόντος τεύχους. 6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος Τη 

Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη 

Διακήρυξη. 6.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος 

προσφοράς Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 6.2.4 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ). Στο σημείο αυτό σημειώνεται, πως το Ε.Ε.Ε.Σ συνιστά προκαταρκτική 

απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της εκάστοτε 

σύμβασης, αντικαθιστώντας την υποχρέωση για υποβολή πιστοποιητικών 

αναφερόμενων σε αυτό. Ουσιαστικά πρόκειται περί ενημερωμένης υπεύθυνης 

δήλωσης του Ν 1599/1986 6.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από 
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συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων Στην περίπτωση αυτή 

υποβάλλονται: 6.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 

6.2.2 έως 6.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 6.2.2 και στο σημείο 

4.1 αυτής θα πρέπει να συμπληρώνεται ρητά και ότι η προσφορά υποβάλλεται 

μέσω της συγκεκριμένης σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που 

θα υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη 

συμβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής. 6.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή 

νομικών προσώπων που μετέχουν στη σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα 

δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση 

για να αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται και 

ευθύνονται έναντι της … σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την 

εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 

6.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη 

σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο νόμιμος 

εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους. 6.2.6 Δηλώσεις τυχόν 

τρίτου που παρέχει στήριξη Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει 

επικαλεστεί στήριξη τρίτου: α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν 

παρέχοντα στήριξη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη, β. Το ΕΕΕΣ για κάθε ένα τυχόν 

παρέχοντα στήριξη οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το μέρος ΙΙ.Γ αυτού». Εν 

συνεχεία στο εδάφιο 6.2.Β (και όχι 6.2.6.Β, όπως επιχειρεί να παρουσιάσει η 

προσφεύγουσα) του άρθρου 6, ορίζεται ο τρόπος προσκόμισης των 

εγγράφων ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Α, ακολουθούμενη από εξειδίκευση αυτών των 

εγγράφων (I-V): «Β. Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων Οι 

διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε 

οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη …, όλα ή μέρος 

των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις πιο πάνω 

δηλώσεις, εντός δέκα (10) ημερών και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4250/2014 (Α' 74). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 

έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 

και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αν δεν προσκομισθούν τα εν λόγω 
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δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο 

διαγωνιζόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα 

προς την Επιχείρηση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η … παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 

αρμόδιες αρχές.» I. Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος Τα 

αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου 6.2.2, 

ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου, αντίστοιχα ΦΕΚ). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 

το νομικό πρόσωπο κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 

(απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

διοικητικού οργάνου. Οι Αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα προσκομίσουν 

Πιστοποιητικό αρμοδίων Αρχών ή της Πρεσβείας της Χώρας τους που να 

βεβαιώνει ότι η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση 

ανάλογου με αυτό που καθορίζει η τάξη του Εργοληπτικού Πτυχίου. Τα 

αντίστοιχα προς το ΜΕΕΠ Επαγγελματικά Μητρώα δίνονται στο Παράρτημα 

XI - Μητρώα του ν. 4412/1106. II. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο 

έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος 

δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν υπάρχει σε βάρος του 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση βάσει της σχετικής ενωσιακής 

νομοθεσίας που αναφέρεται στο Μέρος III. Α υποσημειώσεις 13 έως 18 του 

ΕΕΕΣ, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας ή του εθνικού δικαίου του 

οικονομικού φορέα, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, για έναν ή περισσότερους 

από τους ακόλουθους λόγους: α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β. 

διαφθορά, δωροδοκία, γ. απάτη, κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας 

που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 
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2803/2000 (ΦΕΚ Α’ 48), Όροι & Οδηγίες …/… 12 δ. τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε. νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η 

οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α’ 166), στ. παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά την έννοια της 

ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα 

κυρώθηκε με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α 215). Σε περίπτωση που το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, 

το ως άνω δικαιολογητικό αφορά ιδίως: i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε., iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους 

εκπροσώπους του και iv. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. III. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης α. Δήλωση με την οποία ο 

συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, β. Πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος 

δηλώνει στη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, γ. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. IV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων κ.λπ., όπως αυτά παρατίθενται στην παρ. Γ του 

μέρους III του ΕΕΕΣ: α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 

τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή 
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βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές Όροι & Οδηγίες …/… 13 διατάξεις 

νόμου ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα), β. 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. Μέχρι να καταστεί 

εφικτή η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 

δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού, γ. Για τους 

υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στην ΕΕΕΣ για τους 

οποίους δεν εκδίδονται σχετικά δικαιολογητικό αρμοδίων αρχών ή φορέων 

ισχύει η δέσμευση της παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης 

προσφέροντος. δ. Πιστοποιητικό αρμοδίου επιμελητηρίου ή φορέα (ΤΕΕ, 

ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με 

βεβαίωση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστή (Μ.Ε.Κ.) που στελεχώνουν 

την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα. V. Αποδεικτικά που σχετίζονται με την πλήρωση των 

προϋποθέσεων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 

3414/2005 V.1 Για συμμετοχή στο Διαγωνισμό Ανωνύμων Εταιρειών (για τις 

ανώνυμες εταιρείες που αυτό απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι: V.1.1 η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 

παρ.4 του ν.3310/2005). Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται 

με την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών: α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας 

αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ,την 

εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον 

καταστατικό της είναι ονομαστικές και β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 

των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το 

πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.Δ. 82/96, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 109 του ν. 2533/97). Σε περίπτωση που μέτοχοι Α.Ε. που 

συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι άλλες Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής στο 
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μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι 

μετοχές να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου και 

επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκομίζουν τα προαναφερόμενα 

δικαιολογητικό ονομαστικοποίησης των μετοχών και για τις Α.Ε. μετόχους της 

Α.Ε. που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Αν συμμετέχει στο διαγωνισμό 

εταιρεία άλλης νομικής μορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συμμετέχουν ή 

κατέχουν εταιρικά μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο 

εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού 

προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του ν. 

3414/2005). Για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του 

άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του ν. 

3414/2005, στην οποία ορίζεται ότι: «Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου 

αυτού, ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της 

συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση 

ότι το δίκαιο της χώρας στην Όροι & Οδηγίες …/… 14 οποία έχουν την έδρα 

τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού 

προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 

μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, 

προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, 

εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται δήλωση του 

υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να 

προσκομίσει στη … έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, 

που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων 

ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη 

κατάσταση μετόχων να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που 

κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων 

ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί 

είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να 

αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω 

μέτοχοι η δε … δε διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας 

αυτής. Εναπόκειται στη … να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να 

υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της διαφορετικά ή μη 
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υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος 

της εταιρείας. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού 

προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών - 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. V.1.2 να πληρούν την απαίτηση ως προς την 

απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την 

τροποποίηση του από το ν. 3414/2005, (εξωχώριες εταιρείες). Για τη 

συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση 

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο, ειδικά 

για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο αυτών, πρόσωπο 

(προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την 

οποία δηλώνουν ότι η εταιρεία τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του 

άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 

από το ν. 3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες εταιρείες V.2 Υπεύθυνη 

Δήλωση περί μη καταδικαστικής απόφασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει 

να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, δια των νομίμων 

εκπροσώπων του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από νομίμως 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό 

συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου 

πρακτικού), με την οποία θα δηλώνει ότι: Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική 

απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005 όπως ισχύει 

κατόπιν της τροποποίησής του από το ν.3414/2005, η οποία αφορά στα 

πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του 

νόμου) και ότι δεσμεύεται να γνωστοποιεί αμελλητί προς την … μέχρι την 

ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής 

καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου σχετικά με την συνδρομή 

των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του 

νόμου και κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του τίτλου II της ΚΥΑ Όροι & 

Οδηγίες …/… 15 20977/ΦΕΚ/Β/23.08.2007 (Επιχειρήσεις που συνάπτουν 

Δημόσιες Συμβάσεις κατά την έννοια του αναριθμημένου άρθρου 2 παρ. 5 του 

ν. 3310/2005 όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3414/2005). Τα 

παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την 
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ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που 

ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικό των περιπτώσεων II έως V δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 

υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 

Βεβαίωση, με Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 

λοιπά Δικαιολογητικό Συμμετοχής. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια 

από τις καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία, , προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με 

τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 

έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο 

κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο 

οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην πιο πάνω παράγραφο III και ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά 

με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, , πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα Διαγωνισμό, 



Αριθμός απόφασης:543/2021 
 

33 
 

δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός. Εκ των εκτεθέντων προκύπτει 

σαφώς, πως τα αποδεικτικά έγγραφα που υποχρεωτικά υποβάλλει ο 

προσωρινός μειοδότης και όποιος άλλος διαγωνιζόμενος κριθεί από την 

επιχείρηση ευρίσκονται στον φάκελο Α. Μόνο για αυτή την κατηγορία 

εγγράφων ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4250/2014, όπως εξάλλου σαφώς 

αναφέρεται στο 6.2.Β «Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74).» Συνεπώς, κατά την παρεμβαίνουσα, 

ορθοδίκαια και απολύτως εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα, η 

προσβαλλομένη έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις των αρ. 92 Ν. 4412/2016 

και Ν. 4250/2014 και τη διακήρυξη αυτολεξεί ορίζει «το τεύχος 2 της σχετικής 

διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει των Προτύπων κατευθυντηρίων 

τευχών της επιχείρησης για έργα «άνω των ορίων της ΕΕ», όπου η αναφορά 

του Ν 4250/2014 συνδέεται με τη δέσμευση των διαγωνιζομένων περί 

προσκόμισης, επί ποινή αποκλεισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο του 

διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη …, όλα ή μέρος των σχετικών 

δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις δηλώσεις που 

κατατίθενται στον φάκελο A της κάθε προσφοράς, ήτοι δήλωση νομιμοποίησης 

προσφέροντος και το Ε.Ε.Ε.Σ, όπως αυτά εξειδικεύονται στην 56.2.6.5». 

Τούτο καθίσταται ακόμα πιο πανηγυρικά σαφές, καθώς από τα έγγραφα για 

τα οποία παραπονείται η προσφεύγουσα (πιστοποιητικό ISO και ιδιωτικά 

συμφωνητικά), τα οποία από την απλή ανάγνωση της διακήρυξης, προκύπτει, 

πως αποτελούν έγγραφα αποδεικτικά της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας και εμπίπτουν στις απαιτήσεις που έθεσε η αναθέτουσα για την 

εξασφάλιση, πως οι διαγωνιζόμενοι διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους 

και τεχνικούς πόρους και εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση σύμφωνα 

με τους δοθέντες κανόνες ποιότητας Εξ αυτού του λόγου ορίζονται τα 

απαιτούμενα προς τούτο έγγραφα στην § 6.3 του τεύχους 2, τα οποία 

αποτελούν και το περιεχόμενο του Φακέλου Β- Τεχνική προσφορά, ήτοι: 6.3 

Ο Φάκελος Β θα περιέχει: 6.3.1 Αποδεικτικά οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας α. Τους δημοσιευμένους ετήσιους 

Ισολογισμούς (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και τις Καταστάσεις 

Αποτελεσμάτων των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι 

πλήρεις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων 
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οικονομικών χρήσεων, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου 

του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθούν 

σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο σε μορφή pdf ή αντίστοιχη). 

Όροι & Οδηγίες …/… 16 Εφόσον έχει παρέλθει ένα εξάμηνο από την 

ημερομηνία αναφοράς των πιο πρόσφατων ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων, συνυποβάλλεται ο Ισολογισμός (ή Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης) και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την 

ενδιάμεση περίοδο που έχουν συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις ή 

εναλλακτικά προσκομίζεται πρόχειρος συνοπτικός Ισολογισμός και 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων, με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία 

υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. Εάν ο 

προσφέρων δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει 

οικονομικές καταστάσεις, θα υποβληθεί Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται: - 

ότι δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει οικονομικές 

καταστάσεις και - ο κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο 

πάνω χρονικά διαστήματα β. Τα ονόματα των καταστημάτων των Τραπεζών 

με τις οποίες συνεργάζονται οι προσφέροντες και βεβαιώσεις των Τραπεζών 

για τη συνεργασία τους. 6.3.2 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας α Αντίγραφο Βεβαίωσης για την εγγραφή των Προσφερόντων στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του αρμοδίου Υπουργείου για 

έργα αποκάλυψης μεταλλείων ή οδοποιίας τάξης 3ης και άνω, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.2.Γ.1 του Τεύχους 1 της Διακήρυξης. 

β.Τον Πίνακα εμπειρίας μαζί με τα αντίστοιχες συστατικές επιστολές 

(Βεβαιώσεις) ως αποδεικτικά καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει 

εκτελέσει ο προσφέρων, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 3.2.Γ.2 του 

τεύχους 1 της Διακήρυξης, γ. Ενδεικτικό Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού 

Προσωπικού του Προσφέροντος, το οποίο θα περιλαμβάνει τα επικεφαλής 

στελέχη και το προσωπικό κατά ειδικότητα με τις αρμοδιότητες του καθενός 

χωριστά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.2.Γ.3 του 

Τεύχους 1 της Διακήρυξης, δ. Πίνακας ελάχιστου απαιτούμενου Μηχανικού 

Εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.2.Γ.4 του Τεύχους 1 της 

Διακήρυξης. Ο παραπάνω πίνακας θα περιλαμβάνει τον αριθμό τεμαχίων, το 

είδος, τον τύπο, τη μέση ημερήσια απόδοση και το χρόνο προσκόμισης στο 
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Εργοτάξιο. Επίσης θα δηλώνεται ο χρόνος κατασκευής του και το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, που θα αποδεικνύεται εφόσον ζητηθεί από την 

αρμόδια Επιτροπή από επίσημα στοιχεία (ιδιόκτητος, προς αγορά ή προς 

ενοικίαση). Ο πίνακας αυτός θα συνοδεύεται και από μελέτη επάρκειας 

εξοπλισμού 6.3.3 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ. Τα απαιτούμενα 

στην παράγραφο 3.2.Δ του τεύχους 1 της Διακήρυξης πιστοποιητικά σε ισχύ. 

Όροι & Οδηγίες …/… 6.3.4 Ερωτηματολόγιο Περιβαλλοντικών Όρων, 

συμπληρωμένο σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Σημειώνεται ότι 

η μη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς του Διαγωνιζόμενου. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης αυτού θα 

καλείται ο Ανάδοχος από την Επιτροπή για την επί τόπου συμπλήρωσή του. 

6.3.5 Γνώση τοπικών συνθηκών Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της 

Επιχείρησης ότι ο προσφέρων επισκέφθηκε τον τόπο εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης και ενημερώθηκε για τις τοπικές συνθήκες σε 

σχέση με αυτό (επικοινωνία κ. … (τηλ…., ...@........gr). 6.3.6\ Στήριξη στις 

ικανότητες άλλων οντοτήτων Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του 

τεύχους 1 της Διακήρυξης, στην περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων 

επικαλείται τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου. 6.3.7 Προσφορές 

σύμπραξης/ένωσης Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από 

σύμπραξη/ένωση φυσικών ή και νομικών προσώπων, το στοιχείο που 

αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους 6.3.1 και 6.3.3 θα υποβληθούν από 

κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά. 6.3.8 Δηλώσεις τυχόν υπεργολάβων Σε 

περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί υπεργολάβο/ους για την 

εκτέλεση του αντικειμένου, α. Δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει 

τυχόν υπεργολάβο/ους και το αντίστοιχο τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας, β Δηλώσεις συνεργασίας των 

προτεινόμενων Υπεργολάβων, με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι θα 

συνεργαστούν με τον προσφέροντα σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν του 

Έργου. Σε περίπτωση που οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας δεν 

υποβληθούν με την Προσφορά ή εφόσον υποβληθούν, κάποιος εκ των ως 

άνω προτεινόμενων υπεργολάβων δεν τύχει της εγκρίσεως της Επιχείρησης, 

οι αντίστοιχοι υπεργολάβοι δεν θα περιληφθούν στη Σύμβαση. Στην 

περίπτωση αυτή ο Προσφέρων, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, υποχρεούται 

mailto:...@........gr
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κατά την εκτέλεση της Σύμβασης να προτείνει στην Επιχείρηση άλλον 

υπεργολάβο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού άρθρου του τεύχους 

«Ειδικοί Όροι Σύμβασης». Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος 

επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του για την πλήρωση κριτηρίων 

επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 3.5 του τεύχους 1 της Διακήρυξης. Συνεπώς 

εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές, πως τα έγγραφα -πιστοποιητικά του 

φακέλου Β, δεν περιλαμβάνονται σε αυτά που πρέπει να περιβληθούν τα των 

διατάξεων του Ν 4250/2014, τα οποία αναφέρονται στη μη συνδρομή λόγων 

αποκλεισμού, όπως δηλώνονται στο Ε.Ε.Ε.Σ και η δήλωση νομιμοποίησης 

του προσφέροντος Άλλωστε η διάταξη του 6.3.3 που αναφέρεται Συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και 

ασφάλειας (ISO), γίνεται ρητά μνεία πως η απαίτηση γύρω από αυτά τα 

πιστοποιητικά, είναι να ευρίσκονται σε ισχύ, ενώ δεν προβλέπεται ρητά να 

έχουν περιβληθεί κάποιον άλλον τύπο. Συμπερασματικά καθίσταται σαφές, 

πως το κείμενο της διακήρυξης είναι γραμμένο με απόλυτα σαφή τρόπο, με 

αποτέλεσμα να προκύπτει απόλυτα, πως δεν υφίσταται υποχρέωση 

υποβολής των πιστοποιητικών ISO και των ιδιωτικών συμφωνητικών, που 

αποτελούν μέρος του περιεχομένου του φακέλου Β, είτε επικυρωμένων είτε 

συνοδευόμενων από υπεύθυνη δήλωση, αλλά και σε απλή φωτοτυπία και 

πως το ενδιαφέρον στοιχείο ελέγχου, είναι να ευρίσκονται σε ισχύ. Αυτό 

άλλωστε προκύπτει και από τις διατάξεις του αρ. 5 του τεύχους 2, όπου δεν 

γίνεται καμία αναφορά σε υποχρέωση περιβολής του τύπου του Ν 4250/2014 

ή άλλη διατύπωση. Ο αναθέτων φορέας εν προκειμένω, στα πλαίσια της 

ευχέρειας του να καθορίσει στα πλαίσια του Ενωσιακού και του εθνικού 

δικαίου τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής τον διαγωνισμό, 

ενήργησε απόλυτα εντός των υποχρεώσεων του για την τήρηση της αρχής 

της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης οι οποίες περιλαμβάνονται στις 

αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και τις αναθέσεις αυτών, 

σύμφωνα και εμ το άρθρο 53 Ν 4412/2016, καθώς όλοι οι όροι της 

διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης είναι διατυπωμένοι με απόλυτη 

σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην συγγραφή του διαγωνισμού ή 

στη συγγραφή υποχρεώσεων και με τέτοιο τρόπο, ώστε, αφενός να παρέχεται 

σε όλους τους ενημερωμένους και επιμελείς υποψηφίους η δυνατότητα να 
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κατανοούν το ακριβές περιεχόμενο τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο 

τρόπο και , αφετέρου να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος του αν οι προσφορές 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που τίθενται.(Ε κλιμάκιο ΕλΣυν Πράξη 

628/2018) Εν προκειμένω το κείμενο είναι απολύτως σαφές και μη δεκτικό 

παρερμηνειών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως έξι εκ των οκτώ 

διαγωνιζομένων κατέθεσαν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικό με τον ίδιο τρόπο. 

Σε κάθε περίπτωση ακόμα κι αν ήθελε θεωρηθεί πως στο κείμενο της 

διακήρυξης υφίσταται κάποια ασάφεια γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, όπως 

έχει κριθεί (Ε κλιμάκιο ΕλΣυν πράξη 618/2018) και σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, υπό την σκέπη της οποίας λειτουργεί ο υπόψη διαγωνισμός, 

εφόσον με τις διατάξεις της οικείας πρόσκλησης δεν ορίζεται, κατά τρόπο 

αδιαμφισβήτητο, η επί ποινή αποκλεισμού υποχρέωση των διαγωνιζομένων 

να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης σε 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας/περιβαλλοντικής διαχείρισης, που φέρει το 

σώμα αυτού, είτε επικύρωση από δικηγόρο είτε θεώρηση από δημόσια αρχή, 

η δε ως άνω ερμηνεία δεν συνάδει με την υποχρέωση ηλεκτρονικής 

διεξαγωγής των διαγωνιστικών διαδικασιών, ούτε με τον επιδιωκόμενο σκοπό 

του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι με την απλοποίηση της διαδικασίας 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων δια της υποβολής του ΤΕΥΔ (εδώ ΕΕΕΣ), η 

επίμαχη πρόσκληση είναι κατά τούτο ασαφής και, ως εκ τούτου, το 

ενδεχόμενο αποκλεισμού οικονομικού φορέα εκ μόνου του λόγου ότι δεν 

υπέβαλλε αντίγραφο του επικυρωμένου πιστοποιητικού, δικαιολογεί την 

ενεργοποίηση της διαδικασίας του άρθρου 102 Ν 4412/2016 εκ μέρους της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία άλλωστε δύναται να ζητεί τη διόρθωση ή τη 

συμπλήρωση, ως προς συγκεκριμένα σημεία, των στοιχείων που 

περιλαμβάνει η κάθε προσφορά, όταν τέτοιες διορθώσεις ή συμπληρώσεις 

αφορούν στοιχεία, τα οποία μπορεί αντικειμενικά να εξακριβωθεί ότι 

ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της λήξης της ορισθείσας προθεσμίας για 

την υποβολή προσφορών και δεν αφορούν πληροφορίες των οποίων η 

υποβολή είναι υποχρεωτική ρητά επί ποινή αποκλεισμού. Ο αποκλεισμός 

υποψηφίου νια τον λόγο αυτόν αντίκειται στην αργή της αναλογικότητας και 

τούτο, πολλώ δε μάλλον στην περίπτωση που η εγκυρότητα/γνησιότητα του 

εγγράφου, ως πιστοποιητικού εκδοθέντος από διαπιστευμένο φορέα παροχής 

υπηρεσιών ελέγχου/επιθεώρησης/πιστοποίησης, παρίσταται ευχερώς 
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εξακριβώσιμη από δωρεάν και ευχερώς προσβάσιμη βάση δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, με βάση τη διαμορφωθείσα πρακτική, η οποία διαμορφώθηκε 

στα πλαίσια της νομολογίας, τυχόν αποδοχή κάποιας ασάφειας ή 

πλημμέλειας στη διατύπωση δε θα μπορούσε να ερμηνευθεί σε βάρος του 

καλόπιστα διαγωνιζόμενου, πόσο μάλλον να τον αποκλείσει από την 

διαδικασία, χωρίς πρότερη τήρηση της διαδικασίας του αρ 102 Ν 4412/2016, 

καθώς κάτι τέτοιο πέραν της αρχής της αναλογικότητας, θα παραβίαζε και τις 

αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, με βάση τις οποίες 

υποχρεούται να μην περιορίζει τον ελεύθερο και ανόθευτο ανταγωνισμό και 

την όσο το δυνατόν πιο ευρεία συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Με 

την αποδοχή ενός τέτοιου όρου στη διακήρυξη με την έννοια που ερμηνεύεται 

από την προσφεύγουσα, θα οδηγούσε σε υπέρμετρη στέρηση πρόσβασης σε 

οικονομικούς φορείς χωρίς τούτο να δικαιολογείται από τον σκοπό του 

περιορισμού και του ειδικού αντικειμένου της σύμβασης και εν προκειμένω, να 

θέσει εκτός έξι εκ των οκτώ συμμετεχόντων, για ένα στοιχείο το οποίο δεν 

δύναται να επηρεάσει την τεχνική επάρκεια και την ικανότητα του κάθε 

διαγωνιζομένου να εκτελέσει το έργο καθώς αυτή δεν επηρεάζεται από την μη 

προσκόμιση των υπεύθυνων δηλώσεων για την ακρίβεια των 

φωτοαντιγράφων των ιδιωτικών εγγράφων, καθώς δεν υφίσταται καμία 

αμφιβολία περί της κατοχής σε ισχύ του απαιτούμενου πιστοποιητικού από 

τους συμμετέχοντες ως πρωτοτύπου..., όπως διαλαμβάνει στην αιτιολογία της 

η προσβαλλομένη. 

11. Επειδή,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 

και του άρθρου 3 του Π.Δ. 39/2017 ορίζεται ότι: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο 

οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του 

νόμου 4412/2016 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 του 

ανωτέρω νόμου ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής». Περαιτέρω, το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Η ΑΕΠΠ 

αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
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αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της… 2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς 

ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά 

παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην 

αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια …» και η 

διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 18 του Π.Δ. 39/2017. 

12. Επειδή, η προσβαλλόμενη με αρ. …/…/…/342/12-1-2021 

πράξη/απόφαση της Διεύθυνσης … που έκρινε τυπικά αποδεκτές το σύνολο 

των προσφορών και κοινοποιήθηκε σε όλους συνιστά εκτελεστή πράξη με 

έννομη συνέπεια την αποδοχή όλων των προσφορών και παραδεκτά 

προσβάλλεται με την εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή. Κατά τα παγίως 

κριθέντα από τη νομολογία, σε προδικαστική προσφυγή υπόκεινται οι 

βλαπτικές πράξεις όχι μόνο της αρχής που εκδίδει την κατακυρωτική 

απόφαση αλλά, εν όψει της αρχής του επικαίρου τήρησης των σχετικών 

διαδικασιών, όλων των οργάνων του διαγωνισμού, όταν ασκούν κατά τις 

οικείες διατάξεις αποφασιστική και όχι γνωμοδοτική ή άλλη αρμοδιότητα (ΣτΕ 

ΕΑ 63/2012), όπως εν προκειμένω. 

13. Επειδή, η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί το κανονιστικό 

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

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

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

σχετικό διαγωνισμό, το οποίο υποχρεούται εφεξής και μέχρι τέλους της 

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

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

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

προσδιορίζονται επακριβώς σε αυτήν τα προς συμμετοχή στον διαγωνισμό 

απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της προσφοράς 

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

διακήρυξης κατοχυρώνεται και στο ενωσιακό δίκαιο, αφού κάθε απόκλιση από 

τους όρους αυτής αποτελεί παραβίαση της αρχής της ισότητας των 

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

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

μεταχείρισης και της διαφάνειας, είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς δικαιικού 
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πλαισίου, εντός του οποίου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και η αποφυγή 

αδικαιολόγητων αιφνιδιασμών των εν δυνάμει υποψηφίων, οι οποίοι σε κάθε 

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

γνωρίζουν εκ των προτέρων ασφαλώς και με ακρίβεια τις προβλεπόμενες 

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

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

και της ίσης μεταχείρισης στους δημόσιους διαγωνισμούς επιτάσσουν στις 

αναθέτουσες αρχές να διατυπώνουν τους όρους διεξαγωγής της διαδικασίας 

ανάθεσης στην προκήρυξη του διαγωνισμού με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς 

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

ενημερωμένους και επιδεικνύοντες τη συνήθη επιμέλεια διαγωνιζομένους τη 

δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενο των όρων αυτών και να 

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

αποτελεσματικό έλεγχο του αν οι προσφορές των υποψηφίων 

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

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

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

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

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

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

υποχρέωση διαφάνειας απαγορεύουν στην αναθέτουσα αρχή να απορρίψει 

προσφορά στηριζόμενη σε λόγους οι οποίοι δεν προβλέπονται στην οικεία 

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

ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 28, και απόφαση Medipac—Καζαντζίδης, C-6/05, 

EU:C:2007:337, σκέψη 54). Υπό αυτό το πρίσμα συνάγεται ότι η αυστηρότητα 

της εφαρμογής της διακήρυξης προϋποθέτει την σαφήνεια των όρων αυτής, 

καθώς η παραβίαση αμφίσημων όρων δεν οδηγεί αναγκαστικά στον 

αποκλεισμό διαγωνιζόμενου αν δεν ευθύνεται ο ίδιος για την παρερμηνεία των 

υποχρεώσεών του (Συμβάσεις Δημοσίων Έργων Χρ. Μητκίδης, 2009, σελ. 87 

επ.). Τούτο, διότι η ερμηνεία των όρων των εγγράφων της σύμβασης δεν 

μπορεί να γίνεται εις βάρος του καλόπιστου διαγωνιζομένου, εφόσον η 

Διοίκηση ήταν αυτή που όφειλε να εκφραστεί σαφέστερα (ΕφΑθ 1959/1970 

Αρμ. 1970 σελ. 1111, ΕφΘεσ 501/1987 ΕΔημΕργ 1990/1, σελ. 84, Α. Τάχος, 

Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, εκδ. θ ́, σελ. 776). 
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14. Επειδή, κατά την παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 με 

τίτλο ‘Αποδεικτικά μέσα’ ορίζεται ότι «13. Τα έγγραφα του παρόντος 

υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α` 45) και τα άρθρα 13 και 15 

του ν. 4727/2020 (Α` 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 

έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.». 

15. Επειδή, κατά την παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, με 

τίτλο ‘Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής’, ως ίσχυε κατά το 

χρόνο διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού, οριζόταν ότι «8. Στις περιπτώσεις 

που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 

του ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.». 

16. Επειδή, κατά το Τεύχος 2 της διακήρυξης με τίτλο ‘ΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ’ και δη το άρθρο 6 με 

τίτλο ‘Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς’ ορίζονται τα εξής: 

«6.1.1. Γενικές απαιτήσεις 6.1.1.1. Κατάρτιση προσφοράς - Φάκελοι- 

Περιεχόμενα Κάθε προσφέρων οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα 

σε κλειστό φάκελο, ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία, που ονομάζεται 

"ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται ο 

τίτλος του αντικειμένου και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία του 

προσφέροντος, η επαγγελματική του διεύθυνση, όνομα και τηλέφωνο 

αρμοδίου επικοινωνίας. Ο φάκελος Προσφοράς θα περιέχει τρεις άλλους 

Φακέλους/ Συσκευασίες με τα διακριτικά A, Β και Γ. Οι Φάκελοι/ Συσκευασίες 

Α και Β θα είναι κλειστοί και ο Φάκελος Γ (Οικονομική Προσφορά) θα είναι 

σφραγισμένος. Έξω από τους εν λόγω φακέλους θα αναγράφεται ο αριθμός 

της διακήρυξης και τα στοιχεία του προσφέροντος. Μέσα σε κάθε Φάκελο θα 

περιέχεται Πίνακας Περιεχομένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα 

που περιλαμβάνονται, με την αρίθμηση βάσει του παρόντος άρθρου. 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε Φάκελος θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία 

προβλέπονται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.2, 6.3 και 6.4 του παρόντος 

άρθρου ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι προσφέροντες. Η προσφορά 

καταρτίζεται 1 έντυπο πρωτότυπο. 6.1.1.2. Υπογραφή προσφοράς Η 
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προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια κ.λπ., από 

πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον 

προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω (παράγραφος 6.2.2). Η 

σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν τη σύμπραξη/ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα 

αναγράφονται ευκρινώς στο περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, 

εφόσον θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Στις 

προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίματα της γραφής, υποσημειώσεις ή 

υστερόγραφα, μεσόστιχα, παρεμβολές στο κείμενο, κενά και συγκοπές που 

δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Όπου προβλέπεται 

υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο. Η βεβαίωση της ακρίβειας 

των αντιγράφων γίνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα 

αυτών του ίδιου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράφει το 

πρωτότυπο της προσφοράς. 6.1.1.3 Εχεμύθεια - εμπιστευτικές πληροφορίες 

Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με εμπιστευτικές 

πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το διαγωνιζόμενο ότι προστατεύονται 

από τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο, τα υπόψη στοιχεία πρέπει με μέριμνα και 

ευθύνη του διαγωνιζομένου να τοποθετούνται σε ειδικό υποφάκελο του 

σχετικού φακέλου της προσφοράς. Ο ειδικός υποφάκελος θα φέρει τη 

σήμανση «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς». Στην περίπτωση αυτή στον 

αντίστοιχο Φάκελο της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνετας πέραν των λοιπών 

εγγράφων και του υπόψη υποφακέλου, και έγγραφο του διαγωνιζομένου με το 

οποίο θα δηλώνονται τα εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς που 

περιέχονται στον υποφάκελο, με ρητή αναφορά στις επικαλούμενες σχετικές 

νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που αιτιολογούν το 

χαρακτηρισμό των υπόψη στοιχείων ως εμπιστευτικών. Τα υπόψη στοιχεία θα 

είναι προσβάσιμα μόνον από τις αρμόδιες Επιτροπές και Υπηρεσίες της …. 

6.1.1.4. Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών Ισχύς Δηλώσεων Όλες οι 

απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Δηλώσεις των διαγωνιζομένων, οι οποίες 

υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και 

οι λοιπές Δηλώσεις, είτε συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης είτε 

τρίτων για συνεργασία με τον προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό 
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διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Οι 

παραπάνω Δηλώσεις μπορεί να υπογράφονται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ισχύς δικαιολογητικών α) 

TO δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση II και στις περιπτώσεις IV α 

και β της κατωτέρω παραγράφου 6.2Β εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν 

την περίπτωση III της κατωτέρω παραγράφου 6.2Β εφόσον είναι σε ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) 

TO δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση I της κατωτέρω παραγράφου 

6.2Β, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (όπου 

απαιτείται) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, 

εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 6.1.1.5. Μη προσκόμιση στοιχείων και 

δικαιολογητικών - ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβή δικαιολογητικά Ρητά 

καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας: - δεν προσκομίσει 

έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά των δηλώσεων έγγραφα, 

οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Επιχείρηση, -διαπιστωθεί ότι, σε 

οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ή της υλοποίησης της Σύμβασης, έχει 

υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα 

δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω 

διαδικασία, τυχόν εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης ανακαλούνται αμέσως, 

καταπίπτει υπέρ της … η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης 

και η … διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαγωνιστικές 

διαδικασίες. 6.1.2. Ειδικές απαιτήσεις 6.1.2.1. Αποκλίσεις από τους 

Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης Δεν επιτρέπονται 

αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης. Οι 

προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους 

όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Σχόλια, παρατηρήσεις ή 

διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της 
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Διακήρυξης αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία 

θα έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί. 6.1.2.2. Επισημαίνεται ότι 

δεν επιτρέπονται διαφοροποιήσεις από τις παραπάνω απαιτήσεις και ότι 

οποιαδήποτε άλλη διαφορετική αντιμετώπιση από το διαγωνιζόμενο των 

αναφερομένων πιο πάνω διαδικασιών της παραγράφου θα συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς του. 6.1.3 Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές 6.1.5. Χρηματοδοτικές προτάσεις Δεν 

απαιτείται 6.2. Δικαιολογητικά και στοιχεία Φακέλου Α Α. Περιεχόμενα 

Φακέλου Α Ο Φάκελος Α θα περιέχει: 6.2.1. Εγγυητικές Επιστολές Την 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 

του παρόντος τεύχους. 6.2.2. Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος Τη 

Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη 

Διακήρυξη. 6.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος 

προσφοράς Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με TO Υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 6.2.4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ) Το ΕΕΕΣ αποτελεί το Παράρτημα 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 που μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eur-

lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL 2016 003 R 0004 Η 

σύνταξη του εντύπου ΕΕΕΣ θα γίνεται με χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

ESPD στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://espdint.eprocurement.gov.gr/. Η … 

έχει συντάξει με χρήση της παραπάνω υπηρεσίας το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ 

προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης του παρόντα 

Διαγωνισμού KOL έχει παραγάγει αυτό σε μορφή συμπιεσμένων αρχείων XML 

και PDF. Τα αρχεία αυτά αναρτώνται χωριστά στο χώρο του διαγωνισμού της 

παρούσας Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της … αμέσως μετά την απόδοση του 

οριστικού αριθμού προκήρυξης από την ΕΕ. Οι προσφέροντες δύνανται να 

χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό αρχείο XML για να συντάξουν το ΕΕΕΣ. 

Προς τούτο, ο οικονομικός φορέας λαμβάνει ηλεκτρονικά το ως άνω αρχείο και 

το αποθηκεύει στον υπολογιστή του. Μεταβαίνει στην ιστοσελίδα 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και επιλέγει: οικονομικός φορέας 

εισαγωγή ΕΕΕΣ αναζήτηση επιλογή και επισύναψη αρχείου .XML. Εν 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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συνεχεία συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία και παράγει/εκτυπώνει την 

απάντησή του σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στο 

Φάκελο Α της προσφορά του υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο του προσφέροντος (Μέρος VI αυτού). Ο διαγωνιζόμενος 

υποχρεούται να συντάξει το ΕΕΕΣ με συμπληρωμένα τα Μέρη I, II, III και VI, 

όπως απαιτείται από τη Διακήρυξη. Τα επιμέρους πεδία των 

προαναφερθέντων μερών που πρέπει να συμπληρωθούν καθορίζονται στο 

συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη υπόδειγμα ΕΕΕΣ. Η τυχόν συμπλήρωση 

επιπλέον πεδίων δεν αποτελεί λόγο απόρριψης προσφοράς. 6.2.5. 

Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται: 6.2.5.1. Χωρικά από κάθε 

μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2 έως 6.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση 

της παραγράφου 6.2.2 και στο σημείο 4.1 αυτής θα πρέπει να συμπληρώνεται 

ρητά και όη η προσφορά υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης 

σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράφει από κάθε 

μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη 

σύστασης αυτής. 6.2.5.2. Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που 

μετέχουν στη σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη 

πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την 

υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της … 

σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 6.2.5.3. Το 

σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της 

σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος 

και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους. 6.2.6. Δηλώσεις τυχόν τρίτου που 

παρέχει στήριξη Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί στήριξη 

τρίτου: α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. β. Το ΕΕΕΣ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα 

στήριξη οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το μέρος ΙΙ Γ ΑΥΤΟΥ. B. Προσκόμιση 

δικαιολογητικών και στοιχείων Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να 

προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο του 

Διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη …, όλα ή μέρος των σχετικών 

δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις πιο πάνω δηλώσεις, 
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εντός δέκα (10) ημερών και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. Τα έγγραφα 

του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 

74). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Αν δεν προσκομισθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει εντός 

της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Επιχείρηση για την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η … παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο 

χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες . Ι. Αποδεικτικά 

νομιμοποίησης προσφέροντος Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της 

Δήλωσης της παραγράφου 6.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου, αντίστοιχα ΦΕΚ). 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 

νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. Οι Αλλοδαπές 

Επιχειρήσεις θα προσκομίσουν Πιστοποιητικό αρμοδίων Αρχών ή της 

Πρεσβείας της Χώρας τους που να βεβαιώνει ότι η Επιχείρηση έχει το 

δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση ανάλογου με αυτό που καθορίζει η τάξη 

του Εργοληπτικού Πτυχίου. Τα αντίστοιχα προς το ΜΕΕΠ Επαγγελματικά 

Μητρώα δίνονται στο Παράρτημα XI - Μητρώα του ν. 4412/1106. ΙΙ. 

Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απόσπασμα ποινικού 

μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και 

δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση βάσει της 
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σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται στο Μέρος Α υποσημειώσεις 

13 έως 18 του ΕΕΕΣ, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας ή του εθνικού 

δικαίου του οικονομικού φορέα, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, για έναν ή 

περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: α. συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, β. διαφθορά, δωροδοκία, γ. απάτη, κατά την έννοια της ενωσιακής 

νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α' 48), δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε. νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την 

έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην 

Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166), στ. παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά την έννοια της ενωσιακής 

νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα . 4198/2013 

(ΦΕΚ Α' 215). Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Σε περίπτωση συμμετοχής 

νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικά αφορά ιδίως: i. τους 

Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., ii. τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ., TO Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε., iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου, τους νομίμους εκπροσώπους του και iv. στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ΙΙΙ. Αποδεικτικά που 

σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης α. Δήλωση 

με την οποία ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. β. Πιστοποιητικά 

όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο συμμετέχων/υποψήφιος 

ανάδοχος δηλώνει στη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. IV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων κ.λπ., όπως αυτά παρατίθενται στην παρ. Γ του 

μέρους III του ΕΕΕΣ: α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
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Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 

τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή υπό άλλες ανάλονες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). β. 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. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. γ. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που 

περιλαμβάνονται στην ΕΕΕΣ για τους οποίους δεν εκδίδονται σχετικά 

δικαιολογητικά αρμοδίων αρχών ή φορέων ισχύει η δέσμευση της 

παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης προσφέροντος. δ. Πιστοποιητικό 

αρμοδίου επιμελητηρίου ή φορέα (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από το οποίο να 

αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μητρώου Εμπειρίας 

Κατασκευαστή (Μ.Ε.Κ.) που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν 

έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.Αποδεικτικά που Ω. 

σχετίζομαι με την πλήρωση των προϋποθέσεων του ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3414/2005 V.1. Για συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό Ανωνύμων Εταιρειών (για τις ανώνυμες εταιρείες που αυτό 

απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι: V.1.1. η ονομαστικοποίηση των 

μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του ν.3310/2005). Η 

συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκόμιση των 

εξής δικαιολογητικών: α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ,την εταιρεία, από την οποία 

προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι 

ονομαστικές και β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της 

εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
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είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, TO πολύ τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 

προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.Δ. 82/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

109 του ν. 2533/97). Σε περίπτωση που μέτοχοι Α.Ε. που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό είναι άλλες Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 

τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι μετοχές να είναι 

ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι 

εταιρείες αυτές πρέπει να προσκομίζουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά 

ονομαστικοποίησης των μετοχών και για τις Α.Ε. μετόχους της Α.Ε. που 

λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Αν συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία άλλης 

νομικής μορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά 

μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 

1%, οι μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 

8 παρ. 1-3 ν. 3310/2005 και άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3414/2005). Για τις 

αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του ν. 3414/2005, στην 

οποία ορίζεται ότι: «Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και 

για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη 

σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της 

χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της 

δραστηριότητας τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν 

επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της 

χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση 

από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 

διαφορετικά προσκομίζεται δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν 

επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία 

υποχρεούται να προσκομίσει στη … έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των 

μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί 

ενημερωμένη κατάσταση μετόχων να προσκομίσει σχετική κατάσταση 

μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι 

μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 
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οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως 

άνω μέτοχοι η δε … δε διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 

αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στη … να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας 

να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της διαφορετικά ή 

μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε 

βάρος της εταιρείας. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι 

φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια 

κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. V.1.2. να πληρούν την απαίτηση ως προς την 

απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την 

τροποποίηση του από το ν. 3414/2005, (εξωχώριες εταιρείες). Για τη 

συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση 

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο, ειδικά 

για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο αυτών, πρόσωπο 

(προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την 

οποία δηλώνουν ότι η εταιρεία τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του 

άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 

από το ν. 3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες εταιρείες V.2. Υπεύθυνη 

Δήλωση περί μη καταδικαστικής απόφασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει 

να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, δια των νομίμων 

εκπροσώπων του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 

όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από νομίμως 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό 

συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου 

πρακτικού), με την οποία θα δηλώνει ότι: Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική 

απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν 

της τροποποίησής του από το ν.3414/2005, η οποία αφορά στα πρόσωπα της 

εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του νόμου) και ότι 

δεσμεύεται να γνωστοποιεί αμελλητί προς την … μέχρι την ολοκλήρωση της 

εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής 

απόφασης με ισχύ δεδικασμένου σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων 

ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόμου και κατ' 

εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του τίτλου II της ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ/Β/23.08.2007 
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(Επιχειρήσεις που συνάπτουν Δημόσιες Συμβάσεις κατά την έννοια του 

αναριθμημένου άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 3310/2005 όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3414/2005). Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται 

ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεταιτο σχετικό 

Πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

των περιπτώσεων II έως V δεν εκδίδονται ή δεν κρύπτουν στο σύνολό τους 

όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη 

όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Δήλωση του υποψήφιου 

αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα 

συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, , προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 

του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν ΤΑ στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 

απόφαση. Κατ' εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο III και ο 

αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
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αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, , πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς στον παρόντα Διαγωνισμό, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω 

αποκλεισμός. 6.3. Ο Φάκελος Β θα περιέχει: 6.3.1. Αποδεικτικά οικονομικής 

και χρηματοοικονομικής επάρκειας α. Τους δημοσιευμένους ετήσιους 

Ισολογισμούς (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και τις Καταβάσεις 

Αποτελεσμάτων των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, που 

προηγούμαι της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι, οι 

πλήρεις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών χρήσεων, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου 

του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθούν 

σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο σε μορφή pdf ή αντίστοιχη). 

Εφόσον έχει παρέλθει ένα εξάμηνο από την ημερομηνία αναφοράς των πιο 

πρόσφατων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, συνυποβάλλεται ο 

Ισολογισμός (ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και η Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων για την ενδιάμεση περίοδο που έχουν συνταχθεί οικονομικές 

καταστάσεις ή εναλλακτικά προσκομίζεται πρόχειρος συνοπτικός Ισολογισμός 

και Κατάσταση Αποτελεσμάτων, με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα μηνιαία 

στοιχεία υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. Εάν 

ο προσφέρων δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει 

οικονομικές καταστάσεις, θα υποβληθεί Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται: -ότι 

δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει οικονομικές 

καταστάσεις και - ο κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο πάνω 

χρονικά διαστήματα β. Τα ονόματα των καταστημάτων των Τραπεζών με τις 

οποίες συνεργάζονται οι προσφέροντες και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη 

συνεργασία τους. 6.3.2. Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

α. Αντίγραφο Βεβαίωσης για την εγγραφή των Προσφερόντων στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του αρμοδίου Υπουργείου για έργα 

αποκάλυψης μεταλλείων ή οδοποιίας τάξης 3ης και άνω, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην παράγραφο 3.2.Γ.1 του Τεύχους 1 της Διακήρυξης. β. Τον 

Πίνακα εμπειρίας μαζί με τα αντίστοιχες συστατικές επιστολές (Βεβαιώσεις) ως 

αποδεικτικά καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει ο 

προσφέρων, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 3.2.Γ.2 του τεύχους 1 της 



Αριθμός απόφασης:543/2021 
 

53 
 

Διακήρυξης. γ. Ενδεικτικό Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού Προσωπικού του 

Προσφέροντος, το οποίο θα περιλαμβάνει τα επικεφαλής στελέχη και το 

προσωπικό κατά ειδικότητα με τις αρμοδιότητες του καθενός χωριστά, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.2.Γ.3 του Τεύχους 1 της 

Διακήρυξης. δ. Πίνακας ελάχιστου απαιτούμενου Μηχανικού Εξοπλισμού που 

θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην παράγραφο 3.2.Γ.4 του Τεύχους 1 της Διακήρυξης. Ο 

παραπάνω πίνακας θα περιλαμβάνει τον αριθμό τεμαχίων, το είδος, τον τύπο, 

τη μέση ημερήσια απόδοση και το χρόνο προσκόμισης στο Εργοτάξιο. Επίσης 

θα δηλώνεται ο χρόνος κατασκευής του και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που θα 

αποδεικνύεται εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή από επίσημα 

στοιχεία (ιδιόκτητος, προς αγορά ή προς ενοικίαση). Ο πίνακας αυτός θα 

συνοδεύεται και από μελέτη επάρκειας εξοπλισμού 6.3.3. Συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και 

ασφάλειας κ.λπ. Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Δ του τεύχους 1 της 

Διακήρυξης πιστοποιητικά σε ισχύ. 6.3.4. Ερωτηματολόγιο Περιβαλλοντικών 

Όρων, συμπληρωμένο σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. 

Σημειώνεται ότι η μη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου δεν αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς του Διαγωνιζομένου. Σε περίπτωση μη 

συμπλήρωσης αυτού θα καλείται ο Ανάδοχος από την Επιτροπή για την επί 

τόπου συμπλήρωσή του. 6.3.5. Γνώση τοπικών συνθηκών Βεβαίωση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας της Επιχείρησης ότι ο προσφέρων επισκέφθηκε τον τόπο 

εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ενημερώθηκε για τις τοπικές 

συνθήκες σε σχέση με αυτό (επικοινωνία κ. … (τηλ…., ...@........gr). 6.3.6. 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 3.5 του τεύχους 1 της Διακήρυξης, στην περίπτωση κατά την 

οποία ο προσφέρων επικαλείται τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου. 

6.3.7. Προσφορές σύμπραξης/ένωσης Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς 

από σύμπραξη/ένωση φυσικών ή και νομικών προσώπων, TO στοιχείο που 

αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους 6.3.1 και 6.3.3 θα υποβληθούν από 

κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά. 6.3.8. Δηλώσεις τυχόν υπεργολάβων Σε 

περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί υπεργολάβο/ους για την 

εκτέλεση του αντικειμένου. α. Δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει 

τυχόν υπεργολάβο/ους και το αντίστοιχο τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 

mailto:...@........gr
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να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας. Β. Δηλώσεις συνεργασίας των 

προτεινόμενων Υπεργολάβων, με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι θα 

συνεργαστούν με τον προσφέροντα σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν του 

Έργου. Σε περίπτωση που οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας δεν 

υποβληθούν με την Προσφορά ή εφόσον υποβληθούν, κάποιος εκ των ως 

άνω προτεινόμενων υπεργολάβων δεν τύχει της εγκρίσεως της Επιχείρησης, 

οι αντίστοιχοι υπεργολάβοι δεν θα περιληφθούν στη Σύμβαση. Στην 

περίπτωση αυτή ο Προσφέρων, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, υποχρεούται 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης να προτείνει στην Επιχείρηση άλλον 

υπεργολάβο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού άρθρου του τεύχους 

«Ειδικοί Όροι Σύμβασης». Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος 

επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του για την πλήρωση κριτηρίων 

επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 3.5 του τεύχους 1 της Διακήρυξης. 6.4…….». 

17. Επειδή, εκ του προπεριγραφέντος (βλ. σκ. 16 της παρούσας) 

περιεχομένου του όρου 6.2. της διακήρυξης προκύπτει ότι αυτός καθορίζει σε 

δύο διακριτά κεφάλαια αφενός το περιεχόμενο του φακέλου Α (με τίτλο ‘Α. 

Περιεχόμενα φακέλου Α’) και αφετέρου τα αναγκαία δικαιολογητικά και 

στοιχεία (με τίτλο ‘Β. Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων’). Προδήλως 

παρίσταται ότι τα δικαιολογητικά και στοιχεία της εν λόγω παρ. ‘Β. 

Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων’ αφορούν στα δικαιολογητικά και 

στοιχεία του φακέλου Α, ως κατά περιεχόμενο αυτός ορίστηκε με τίτλο ‘Α. 

Περιεχόμενα φακέλου Α’, δεδομένου ότι εντάσσονται στην ίδια παράγραφο 

6.2. της διακήρυξης με τίτλο ‘Δικαιολογητικά και στοιχεία Φακέλου Α’. Κατά 

την παρ. ‘Β. Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων’ του όρου 6.2 της 

διακήρυξης, που αφορά στα δικαιολογητικά και στοιχεία του φακέλου Α, 

ορίζεται ότι «Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 

ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.».  

18. Επειδή, εκ του προπεριγραφέντος (βλ. σκ. 16 της παρούσας) 

περιεχομένου του όρου 6.3. της διακήρυξης, αυτός αφορά στο περιεχόμενο 
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του Φακέλου Β. Μάλιστα, κατά την παρ. 6.3.3. αυτού, στο περιεχόμενο του 

Φακέλου Β περιλαμβάνονται οι πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ. Ωστόσο, στον όρο 

6.3. της διακήρυξης, που, ως προελέχθη, αφορά στο περιεχόμενο του 

Φακέλου Β, δεν περιλαμβάνεται αναφορά στον τρόπο υποβολής των 

εγγράφων και δη αντίστοιχη με αυτή που περιλήφθηκε στον όρο 6.2. για το 

περιεχόμενο του Φακέλου Α. 

19. Επειδή, εν προκειμένω, καταρχάς αορίστως η προσφεύγουσα 

προβάλλει ότι οι εταιρίες ‘…’, ‘…’, ‘…’, ‘…’, ‘…’ και ‘…’ υπέβαλαν απλά 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ανεπικύρωτων ιδιωτικών συμφωνητικών, 

χωρίς να επικαλείται η προσφεύγουσα στην εξεταζόμενη προσφυγή της, έστω 

και στοιχειωδώς, σε ποια ιδιωτικά συμφωνητικά αναφέρεται. Ούτε βέβαια 

επικαλείται η προσφεύγουσα στην εξεταζόμενη προσφυγή της, έστω και 

στοιχειωδώς, σε ποια πιστοποιητικά ISO αναφέρεται, πλην όμως τούτα 

εντοπίζονται ασφαλώς κατά την επισκόπηση εκάστου φακέλου εκ των άνω 

οικονομικών φορέων. 

20. Επειδή, από το κανονιστικό περιεχόμενο των ανωτέρω όρων 

της διακήρυξης δεν προκύπτει υποχρέωση των συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό τα δικαιολογητικά και στοιχεία του Φακέλου Β να υποβληθούν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4250/2014 ή σε απλή φωτοτυπία 

συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση περί της ακρίβειά τους, 

υποχρέωση που ρητά αναφέρεται για τα δικαιολογητικά και στοιχεία του 

Φακέλου Α. Ούτε από το περιεχόμενο του όρου 5 του Τεύχους 2 της υπόψη 

διακήρυξης, που αφορά στα υποβαλλόμενα στοιχεία, προκύπτει τέτοια 

υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται τουλάχιστον ασάφεια, η οποία 

εδράζεται και στο γεγονός ότι έξι (6) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεν 

υπέβαλαν τα προβαλλόμενα από την προσφεύγουσα στοιχεία σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν.4250/2014 ή σε απλή φωτοτυπία συνοδευόμενη από σχετική 

υπεύθυνη δήλωση περί της ακρίβειά τους. Η ασάφεια, όμως, αυτή της 

διακήρυξης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταλογιστεί σε βάρος των 

καλόπιστων συμμετεχόντων, ως εν προκειμένω.  

21. Επειδή, περαιτέρω, κατά τον όρο 8.5 της διακήρυξης με τίτλο 

‘Αποδεικτικά νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 

μειοδότη/των’ ορίζεται ότι «Μετά τον καθορισμό της σειράς μειοδοσίας, 
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σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του 

παρόντος άρθρου, προσκαλείται ο προσφέρων για τον οποίο πρόκειται να 

προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσμίας κατά μέγιστο είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν με έντυπη ή 

ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax), να προσκομίσει τα 

αποδεικτικά της παραγράφου 6.2.Β του παρόντος τεύχους.». Συνεπώς, τα 

αποδεικτικά στοιχεία του Φακέλου Β, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και 

αυτά για τα οποία προσφεύγει η προσφεύγουσα, υποβάλλονται από τον 

προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, το οποίο έπεται.  

22. Επειδή, κατόπιν όσων αναλύθηκαν ανωτέρω, απορριπτέα ως 

αβάσιμη κρίνεται η εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή και αντίθετα δεκτή 

ως βάσιμη η σχετική παρέμβαση. 

23. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, τα με κωδικούς 

… και … δύο (2) ηλεκτρονικά παράβολα, ποσού 7.500,00 € έκαστο, πρέπει 

να καταπέσουν. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Δέχεται την παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση των με κωδικούς … και … δύο (2) 

ηλεκτρονικών παραβόλων, ποσού 7.500,00€ εκάστου. 

          Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Άγ.Ιωάννη Ρέντη στις 3-3-2021 και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 23-3-2021. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΠΕΛΙΑΣ  

 

 

 

 

 


