
Αριθμός απόφασης: 570/2022 

1 

 

 

Η  

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 28 Μαρτίου 2022 με την εξής σύνθεση: 

Ελευθερία Καλαμιώτη Πρόεδρος, Ειρήνη Αψοκάρδου Εισηγήτρια και Αθηνά 

Μπουζιούρη Μέλη.  

Για να εξετάσει την από 17.02.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ 260/17-02-2022 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο «…», (εφεξής η 

«προσφεύγουσα»), που εδρεύει στο …, οδός …, αρ. .…, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά του …. (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα και  

Της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό 

τίτλο «…», που εδρεύει στο …, …, …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Με την προδικαστική προσφυγή της η προσφεύγουσα αιτείται την 

ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 122/1-02/2022 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής (ΑΔΑ: …), κατά το μέρος κατά το οποίο, 

γίνεται δεκτή η προσφορά της παρεμβαίνουσας και ανακηρύσσεται αυτή 

οριστικός ανάδοχος, καθώς και κάθε άλλη συναφούς, προγενέστερης ή 

μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

Με την παρέμβασή της η παρεμβαίνουσα επιδιώκει να απορριφθεί η 

υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή και τη διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλόμενης. 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ειρήνη Αψοκάρδου 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί 

το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του 

Π.Δ. 39/2017, ποσού 1.760,50 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 

…, την από 17/02/2022 πληρωμή στην Τράπεζα Πειραιώς και την εκτύπωση 

από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης), το οποίο και 

υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ήτοι 352.097 ευρώ 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

2. Επειδή με την υπ’αριθμ. πρωτ. … Διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή 

προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ … – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ …, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την τιμή, εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 352.097,00 ευρώ προ ΦΠΑ. 

3. Επειδή το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 3-11-2021 με 

ΑΔΑΜ … καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου o επίμαχος 

διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ΕΣΗ∆ΗΣ …. 

4. Επειδή ο διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή ως εκ 

του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του 

χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου 

IV του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 345 του Ν. 4412/2016. 

5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 17.02.2022 στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 

κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 8.2.2022 β) ασκήθηκε με τη χρήση 

του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και γ) 

κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ και ήδη ΕΑΔΗΣΥ από την προσφεύγουσα 

αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν . 

4412/2016, και την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4 και την παρ. 2 του άρθ. 8 του 

Π.Δ. 39/2017. 
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6. Επειδή η προσφεύγουσα έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της 

προσφυγής, ως προσφέρουσα του εν θέματι διαγωνισμού της οποίας η 

προσφορά κρίθηκε αποδεκτή και κατατάχτηκε δεύτερη σε σειρά μειοδοσίας, 

θεμελιώνει, έννομο συμφέρον για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής 

κατά της προσβαλλόμενης ως βλαπτόμενη, ως προς το μέρος που αφορά 

στην αποδοχή της προσφοράς της παρεμβαίνουσας, ερειδόμενο στη ζημία 

της από τυχόν παράνομη συμμετοχή τρίτου στον διαγωνισμό και στο 

επιδιωκόμενο όφελος από την απόρριψη της προσφοράς του (βλ. ΕΑ ΣτΕ 

1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 512/2002, 517/2001), επιδιώκοντας ευλόγως να της 

ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

7. Επειδή στις 18.02.2022 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην 

προβλεπόμενη, από το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017, κοινοποίηση της 

υπό κρίση προσφυγής σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού. 

8. Επειδή η παρεμβαίνουσα κατέθεσε εμπροθέσμως στον διαδικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού την από 24-02-2022 και με αριθμό ΓΑΚ ΠΑΡ 

1254/2022 παρέμβαση δοθέντος ότι έλαβε γνώση στις 18-02-2022 της υπό 

εξέταση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 362 του ν. 4412/2016 για την οποία θεμελιώνει άμεσο, προσωπικό 

και ενεστώς έννομο συμφέρον καθώς η προσφορά της έχει γίνει αποδεκτή και 

έχει αναδειχθεί οριστική ανάδοχος και ως εκ τούτου, επιδιώκει τη διατήρηση 

της προσβαλλόμενης. 

9. Επειδή με τη με αριθμό 341/2022 Πράξη της Προέδρου του 1ου 

Κλιμακίου ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η 

αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση 

προσφυγής.  

 10. Επειδή η αναθέτουσα αρχή δεν απέστειλε στην ΑΕΠΠ και ήδη 

ΕΑΔΗΣΥ απόψεις επί της υπό κρίση προσφυγής. 

11. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η προσφυγή νομίμως εισάγεται 

ενώπιον του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και ήδη ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του 

Π.Δ/τος 39/2017. 
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12. Επειδή στον επίμαχο διαγωνισμό συμμετείχαν δύο οικονομικοί 

φορείς, ήτοι η προσφεύγουσα και η παρεμβαίνουσα υποβάλλοντας τις με 

αριθμ. συστήματος 233163 και 234109 προσφορές τους.  

Με την προσβαλλόμενη εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της αρμόδιας Επιτροπής σύμφωνα με το 

οποίο η παρεμβαίνουσα αναδείχθηκε οριστική ανάδοχος.  

13. Επειδή η προσφεύγουσα με την υπό κρίση προσφυγή της, 

αναφέρει αυτολεξεί τα εξής: «[…]Παράβαση του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016 

και των άρθρων 4.2. 6, 22.Α.4. ζ, 22.Γ, 23.2 και 23.5. της Διακήρυξης […] 

Στην προκειμένη περίπτωση, η ήδη ανακηρυχθείσα ανάδοχος εταιρεία κατά 

τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της υπέβαλλε την από 17-11-2021 

υπεύθυνη δήλωση (ως συμπλήρωμα του ΕΕΕΣ), με την οποία δήλωνε ότι δεν 

υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου μέρους των εργολαβικών συμβάσεων της 

εταιρείας, το οποίο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προσδιόρισε 

στο ποσό των 4.468.983,11 ευρώ. Πλην όμως κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης από αυτήν διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

Α) Στον πίνακα έργων που έχει υποβάλλει με ημερομηνία 17-11-2021 

το με α/α 1 έργο του Δήμου … «Επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων...», έχει ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο 66.489,83 ευρώ, ενώ στον όμοιο 

πίνακα της 18-1-2022 το ίδιο έργο εμφανίζεται με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

215.972,50 ευρώ. Αντίστοιχα διαφορές εμφανίζουν τα με α/α 2,3,4,6,7 (σε 

αυτό την 17-11-2021 ήταν 3.993,79 ενώ την 18-1-2022 32.159,94). Παρόμοιες 

διαφορές εμφανίζουν και άλλα έργα πάντοτε με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να 

είναι μεγαλύτερο την 18- 1-2022. Β) Στον πίνακα της 18/1/2022 εμφανίζει νέα 

έργα, μεταξύ των οποίων τα με α/α του σχετικού πίνακα 32 (Βελτίωση οδού 

…) καί 33 (Αναβάθμιση υποδομών .. του Δήμου …). Τα δύο αυτά έργα δεν 

αναφέρονται στον αρχικό πίνακα της 17-11-2021 καθόλου, ενώ φέρονται στον 

πίνακα της 18/1/2022 με 0 εργασίες εκτελεσθείσες. Το αληθές όμως είναι ότι 

και τα δύο έργα αυτά έπρεπε να έχουν περιληφθεί στον αρχικό πίνακα, 

δεδομένου του γεγονότος ότι οι σχετικές συμβάσεις είχαν υπογράφει πριν την 

υποβολή της προσφοράς, ήτοι την 17-11-2021. Για το έργο «Βελτίωση οδού 

…» ο εδώ αναδειχθείς οριστικός ανάδοχος έχει υπογράφει την από 

15/10/2021 και Αριθμ. Πρωτ. … σύμβαση (ΑΔΑ: …). Για το έργο στο Δήμο 
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Πλατανιά έχει υπογράφει σύμβαση την 2/11/2021, (η με αριθμό πρωτ. 

…σύμβαση),όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 16765/30-11-2021 

πράξη της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών (ΑΔΑ: …), με την οποία ορίζονται 

επιβλέποντες στην εν λόγο σύμβαση. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία που προσκομίστηκαν η εν λόγω 

αναδειχθείσα οριστική ανάδοχος έχει παραβιάσει όλες τις παραπάνω διατάξεις 

της διακήρυξης και του ν. 4412 και για τον λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί η 

προσβαλλόμενη πράξη. Ειδικότερα η ως άνω εταιρεία δήλωσε ψευδώς στην 

από 17-11-2021 υπεύθυνη δήλωση ανεκτέλεστου ότι δεν υπερβαίνει το 

ανεκτέλεστο όριο, το οποίο για αυτή τότε ήταν 4.500.000 ευρώ (2η Τάξη, όπως 

δήλωσε στο ΕΕΕΣ μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Α: ). Μάλιστα προκειμένου να 

εμφανίσει το ποσό των 4.468.983,11 ευρώ, προέβη στις ενέργειες που 

αναφέρονται ανωτέρω υπό Α, αλλοιώνοντας τα ποσά του ανεκτέλεστου και 

προσαρμόζοντας τα στην επιθυμία της να εμφανίσει ότι στο σύνολο τους 

αθροίζουν το παραπάνω ποσό. Για τον ίδιο σκοπό απέκρυψε και τις 

παραπάνω δύο αναφερόμενες υπό Β συμβάσεις, ενώ εκ του χρόνου 

υπογραφής των, (προ της υποβολής της προσφοράς) όφειλε να τις αναφέρει. 

Εκτός της ψευδούς δήλωσης , που αποτελεί αυτοτελή λόγο αποκλεισμού 

(753/2020 απόφαση του ΣτΕ), η ως άνω υποψήφια δεν πληρούσε το κριτήριο 

της οικονομικής επάρκειας, λόγω υπέρβασης του ορίου του ανεκτέλεστου , 

σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα 22.Γ.και 23.5. Η αναβάθμιση της εκ των 

υστέρων σε 3η τάξη δεν επιδρά δεδομένου του ως άνω 23.2 άρθρου της 

διακήρυξης σε συνδυασμό με το άρθρο 104 ν. 4412. 

Συνεπώς η προσβαλλόμενη έσφαλλε, αποδεχόμενη τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ενώ από την υποβολή τους 

πρόκυπτε ότι η προσωρινής ανάδοχος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής και έπρεπε να αποκλειστεί (ενδεικτικά, ΑΕΠΠ 400-2021). Κατά 

τούτο δε, δηλαδή ως προς την αποδοχή της προσφοράς της είναι ακυρωτέα 

και πρέπει να ακυρωθεί [….]». 

14. Επειδή η παρεμβαίνουσα στην παρέμβασή της υποστηρίζει ότι: 

«[…..] Όπως παγίως γίνεται δεκτό, η εξουσία της ΑΕΠΠ εξαντλείται στην 

εξέταση των λόγων της προδικαστικής προσφυγής, όπως αυτοί διατυπώνονται 

από τον προσφεύγοντα, χωρίς να μπορεί να προχωρήσει σε έλεγχο της 
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προσφοράς πρωτοτύπως, στον βαθμό που δεν διατυπώνεται συγκεκριμένη 

αιτίαση. 

Εν προκειμένω η προσφεύγουσα μάς καταλογίζει (σ. 7 της προσφυγής) 

ότι η εταιρία μας «δήλωσε ψευδώς στην από 17‐11‐2021 υπεύθυνη δήλωση 

ανεκτελέστου ότι δεν υπερβαίνει το ανεκτέλεστο όριο, το οποίο γι αυτή τότε 

ήταν 4.500.000 ευρώ (2η τάξη….). Μάλιστα προκειμένου να εμφανίσει το 

ποσό των 4.468.983,11 ευρώ προέβη στις ενέργειες που αναφέρονται 

ανωτέρω υπό Α, αλλοιώνοντας τα ποσά του ανεκτέλεστου και 

προσαρμόζοντάς τα στην επιθυμία της να εμφανίσει ότι στο σύνολό τους 

αθροίζουν το παραπάνω ποσό. Για τον ίδιο σκοπό απέκρυψε και τις 

παραπάνω δυο αναφερόμενες υπό Β συμβάσεις, ενώ εκ του χρόνου 

υπογραφής των (προ της υποβολής της προσφοράς) όφειλε να τις αναφέρει. 

Εκτός της ψευδούς δήλωσης που αποτελεί αυτοτελή λόγο αποκλεισμού…, η 

ως άνω υποψήφιά δεν πληρούσε το κριτήριο της οικονομικής επάρκειας, λόγω 

υπέρβασης του ορίου του ανεκτελέστου…». 

Σε αντίθεση, ωστόσο, με όσα αναφέρει η προσφεύγουσα, το μόνο 

σχετικό που δηλώσαμε στο ΕΕΕΕΣ μας ήταν ότι δεν υπερβαίναμε τα όρια 

ανεκτελέστου υπολοίπου κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς μας, 

χωρίς η ‐φέρουσα το βάρος ορισμένης επίκλησης και απόδειξης των 

ισχυρισμών της ‐προσφεύγουσα, να αποδεικνύει ότι η εταιρία μας τάχα 

υπερέβαινε αυτά κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (ΑΕΠΠ 

1709/2021). Περαιτέρω, το άρθρο 103 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 

τον ν. 4782/2021 και ισχύει, ορίζει ότι [….] 

Άρα, με βάση την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 103 ν. 4412/2016, η 

αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να αποκλείσει τον προσωρινό ανάδοχο, αλλά 

οφείλει να τον καλεί να προσκομίσει ότι λείπει ή να συμπληρώσει ότι υπέβαλε 

και μόνο, αν και μετά την πάροδο της προθεσμίας της ως άνω δεύτερης 

κλήσης του, συνεχίζουν οι ελλείψεις και συγχρόνως, δεν έχει αιτηθεί δια 

στοιχειοθετημένου αιτήματος, παράταση της (ως άνω δεύτερης) προθεσμίας, 

τότε τον αποκλείει, κατ’ άρθρον 103 παρ. 4‐5 ν. 4412/2016, αντίστοιχα, λόγω 

μη εμπρόθεσμης προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή λόγω μη 

απόδειξης έλλειψης λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης κριτηρίων επιλογής. 
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Συνεπώς, η εταιρία μας καθ’ όλα ορθώς δήλωσε ότι δεν υπερέβαινε το 

όριο ανεκτελέστου της 2ης τάξεως κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς 

της, ουδεμία δε αναλήθεια εμπεριέχει η ως άνω δήλωση, ‐ πράγμα που 

εξάλλου ούτε επικαλέσθηκε ούτε, πολλώ μάλλον, απέδειξε η αντίδικος, η οποία 

ωστόσο είχε και το σχετικό βάρος. Αν είχαμε δε προσκληθεί προς διευκρίνιση 

των σημείων που εμφανίζεται διάσταση μεταξύ του πίνακα ανεκτελέστου του 

χρόνου υποβολής της προσφοράς μας και του χρόνου κατάθεσης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, από την αναθέτουσα αρχή, θα είχαμε 

δικαιολογήσει τις αποκλίσεις (πχ. αναφορικά με το α/α 1 έργο θα είχαμε 

εξηγήσει ότι συνήφθη συμπληρωματική σύμβαση μεταγενεστέρως της 

υποβολής της προσφοράς μας εξ ου και το ανεκτέλεστο υπόλοιπό του είναι 

μεγαλύτερο κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε 

σχέση με τον χρόνο υποβολής της προσφοράς μας κ.ό.κ). 

Συνεπώς, οι αιτιάσεις της προσφεύγουσας είναι αβάσιμες, σε κάθε δε 

περίπτωση δεν μπορούν να οδηγήσουν σε απόρριψη της προσφοράς μας, 

αλλά μόνον σε αναπομπή της υπόθεσης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

προκειμένου η τελευταία να μας ζητήσει τις ως άνω διευκρινίσεις [….]». 

    15. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. 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 [….]». 

16. Επειδή στο άρθρο 53 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, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 

και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση που 

χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως: 

[…]ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης […]ιβ) τους 

όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά 

με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
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και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή 

προσφερόντων,[….] ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια 

αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 

86 και 87 […]ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,[…] κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά 

μέσα, όπως δηλώσεις και δικαιολογητικά, […..]». 

17. Επειδή στο άρθρο 75 του ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Τα κριτήρια 

επιλογής μπορεί να αφορούν: 

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, 

β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 

γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς 

φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες 

απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να 

διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου 

απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και 

τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση 

σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο 

της σύμβασης [….]3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να 

διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και 

χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτόν, 

οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς 

φορείς, να έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, 

συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα 

δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την 

αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να 

απαιτούν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών 

κινδύνων. 
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Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι 

οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με 

τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή 

των αγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την 

απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που 

προβλέπεται στο άρθρο 341. 

Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μπορεί να 

λαμβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις μεθόδους και τα 

κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα έγγραφα της σύμβασης. Οι μέθοδοι και 

τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειμενικότητα και 

αποφυγή διακρίσεων […]». 

18. Επειδή στο άρθρο 79 του ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Κατά την 

υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις 

διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, πλην της απευθείας ανάθεσης 

των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με 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, περί 

λόγων αποκλεισμού, και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από 

δημόσιες συμβάσεις, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή 

μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί 

σύμφωνα με τα άρθρα 75, περί κριτηρίων επιλογής, 76, περί κριτηρίων 

επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου και 77, περί 

κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, και 

γ) τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν 

καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 84, περί περιορισμού του αριθμού των 
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πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που καλούνται να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για 

τους φορείς αυτούς. 

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι 

ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό 

κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται 

από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο 

μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και 

περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, 

εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω 

δικαιολογητικά. 

Κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου 

αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή 

περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 του άρθρου 73, περί 

λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011 (Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 

θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο 

εδάφιο για την προσκόμιση δικαιολογητικών. 

Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης, που είτε 

εκκινούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε έχουν εκκινήσει 

νωρίτερα αλλά δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί και υποβληθεί το ΕΕΕΣ, οι 

προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή 

άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 

δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της παρ. 4 του 

άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου. 

Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την παρ. 4, το 

ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο 
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σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, δεδομένα 

αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου ΕΕΕΣ, το 

οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου 

εξακολουθούν να είναι αληθείς [….] 

3. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής 

της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (L 3), και παρέχεται αποκλειστικά 

σε ηλεκτρονική μορφή [….] 

5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και 

υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, 

εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες πλαίσιο, όταν οι 

συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της περ. α’ 

της παρ. 5 του άρθρου 39, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει 

αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τo παρόν άρθρo, και, κατά περίπτωση, το άρθρο 

80, περί αποδεικτικών μέσων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά 

που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 80, περί αποδεικτικών μέσων 

και 82, περί προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης [….]. 

9. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 

πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την 

οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 

υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α, περί 

υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης». 

 19. Επειδή στο άρθρο 103 του ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «Πέραν των 

οριζόμενων στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
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Εγγράφου Σύμβασης, και στο άρθρο 93, περί περιεχομένου φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής», ισχύουν και τα ακόλουθα: 

1. Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα 

της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον 

προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 

του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς 

την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο 

από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος 

μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου και εντός της 

προθεσμίας της πρόσκλησης της παρ. 1. 

Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, 

κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79, τηρουμένων 

των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
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3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 72, περί εγγυήσεων, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 

και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 και τα άρθρα 75, 

περί κριτηρίων επιλογής, 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης έργου και 77, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, περί χρόνου 

συνδρομής όρων συμμετοχής και οψιγενών μεταβολών, καταπίπτει υπέρ της 
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αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, σύμφωνα με το άρθρο 72, 

περί εγγυήσεων, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, 

όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 

των άρθρων 73 και 74 και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία 

έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για 

τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης 

της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 

105. 

7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 

έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος». 

 20. Επειδή το άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και 

να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση 

παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το 

άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα 

με το άρθρο 368». 
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 21. Επειδή το άρθρο 360 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι «1. Κάθε 

ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 

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

από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 

ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 

κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής».  

22. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008 ορίζεται 

ότι: «[….] 4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμένου να αναλάβει 

την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος 

αναδόχου κοινοπραξίας ή ως μέλος κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή ως 

αναγνωρισμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με το άρθρο 68 του παρόντος, 

πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τη συμμετοχή της σε 

διαγωνισμό, ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημόσιου 

τομέα, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια: 

 Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις μέχρι και την έκτη τάξη, από το 

τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις της έβδομης τάξης, από το τετραπλάσιο του μεγέθους "κύκλος 

εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του 

άρθρου 99 του παρόντος και χρησιμοποιείται σαν παρανομαστής του 

κλάσματος α1 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης ή από το τετραπλάσιο 

του μέσου όρου του μεγέθους "κύκλος εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην 

περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, εφόσον αυτό 

είναι μεγαλύτερο. Για την εξεύρεση του μέσου όρου ο κύκλος εργασιών, όπως 

ορίζεται ανωτέρω, διαιρείται δια του τρία (3). Κάθε χρόνο οι εταιρείες 

υποβάλλουν στην υπηρεσία Μ.Ε.ΕΠ. τα στοιχεία του κύκλου εργασιών του 

τελευταίου χρόνου, προκειμένου να επικαιροποιείται ο κύκλος εργασιών της 

τελευταίας κάθε φορά τριετίας και να προκύπτει ο μέσος όρος αυτής σύμφωνα 

με τα ανωτέρω, ώστε να διαμορφώνεται κάθε χρόνο και το όριο ανεκτέλεστου. 

Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα παραπάνω των ανεκτέλεστων υπολοίπων 

εργασιών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 

σε περισσότερες κατηγορίες έργων διαφορετικών τάξεων λαμβάνεται υπόψη η 
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μεγαλύτερη τάξη εγγραφής. Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών 

κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της 

αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται μέσα στο 

προηγούμενο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

 Ως έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εφαρμογή του 

ανωτέρω εδαφίου νοούνται τα έργα που ανατίθενται από τους φορείς που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 

Α`), ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρμογής της 

διάταξης αυτής. Στο όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών δεν 

υπολογίζονται τα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή και ολική 

αυτοχρηματοδότηση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημοσίων `Εργων μπορούν να αναπροσαρμόζονται, κατά τις τάξεις του 

Μ.Ε.ΕΠ., τα όρια του ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεων δημοσίων έργων που 

εκτελούνται στην ημεδαπή και τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν οι 

εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να 

αναλάβουν την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους δημόσιου έργου, ως ανάδοχοι 

ή μέλη αναδόχου κοινοπραξίας ή μέλη κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή 

αναγνωρισμένοι υπεργολάβοι. Για την αναπροσαρμογή των ορίων, ο 

Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων λαμβάνει υπόψη 

ιδίως την ανάγκη δίκαιου καταμερισμού των έργων μεταξύ των τάξεων του 

Μ.Ε.ΕΠ. και το μέγεθος των επιχειρήσεων της κάθε τάξης. Με την ίδια 

απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της μη υπέρβασης του ως άνω 

ορίου, καθώς και οι φορείς, τα έργα των οποίων υπολογίζονται στο 

ανεκτέλεστο μέρος [….]». 

23. Επειδή στην επίμαχη Διακήρυξη προβλέπεται ότι: «[….] 4.2 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ 

Κατακύρωση/Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

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

προσκαλεί, στο πλαίσιο της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό 

ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, 
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στο άρθρο 23 της παρούσας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.  

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει, εντός της ως άνω 

προθεσμίας, αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για 

τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον 

οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

στην αναθέτουσα αρχή, δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη 

μορφή και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, εφόσον υποβάλλονται, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών 

δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, 

εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν 

επισημείωση e-Apostille 

ii) είτε των άρθρων 15 και 2734 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών 

ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης 

του γνησίου της υπογραφής-επικύρωσης των αντιγράφων 

iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 3735 του ν. 4412/2016, περί χρήσης 

ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, 

v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής 

υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών 

εγγράφων. 

Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και 

ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε 

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF [….] γ) Αν δεν υποβληθούν 

τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
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υπoβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να 

προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη 

υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 

4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 

αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, το 

οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 

έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η 

αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο 

κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 

εδάφιο α΄ ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 

δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 

διαπιστωθεί ότι: 

i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

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

πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

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

του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της 

αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 
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προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 

γνώση μέχρι τη σύναψη της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 15 

της παρούσας, εγγύηση συμμετοχής. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν καθοριστεί 

στην παρούσα , η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 

τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο 

αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στις 

παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το 

κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της διαδικασίας, ανά περίπτωση. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 

4412/2016, ήτοι με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη 

διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως 

όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 

4412/2016 και της αντίστοιχης περ. γ της παραγράφου 4.1 της παρούσας, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα 
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Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» [….] Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 

ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α2 ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ και 

που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 

1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 

παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. [….] 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) [….]22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές 

διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 

ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, 

όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη 

έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι 

εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού [….]Άρθρο 23: Αποδεικτικά 

μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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στο άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη 

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

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

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

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της 

παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας [….] 23.2. Δικαιολογητικά 

(Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, 

όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται: 

α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ, 

β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 4.2 (α έως δ) και 

γ)κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την περ. γ’ 

της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/16, και στο άρθρο 4.2 (ε) της 

παρούσας [….] 23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής 

Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών 

φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί 

τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής 

περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την 

πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του 

Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν 

καλύπτονται από την ως άνω βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή 

περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για 

την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα 

αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 

4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των 

ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, 

ανά περίπτωση, από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως 

μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, 

για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

ενημερότητα πτυχίου ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, 

συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως 

μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, 

για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 

κατά τις κείμενες διατάξεις […]». 

24. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η 

διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν 

(ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε 

ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 

των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, 

τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά µη νόμιμη 

τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).  

25. Επειδή η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να 

αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., 
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C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 

και απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 

25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα 

επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους 

όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise 

Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27).  

26. Επειδή 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 (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS 

Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης 

Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου 

1993, Επιτροπή κατά Δανίας, C-243/89, EU:C:1993:257, σκέψη 33, της 25ης 

Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51, 

της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, 

σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731, 

σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin, C-396/14, 

EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, 

C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, Universale-

Bau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, 

C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV 

Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης 

Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31).  

27. Επειδή, περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρµογή των όρων της 

διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 
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υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). 

28. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη 

διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να 

αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (ΣτΕ 743/2000), 

σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της 

διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την εφαρμογή τους κατά τρόπο 

ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση 

προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac 

Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, σκέψεις 34 και 44 και απόφαση 

της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. 

I-2043, σκέψη 54) 

29. Επειδή παγίως το Δικαστήριο της Ε.Ε έχει κρίνει ότι η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης δεν απαγορεύει τη διόρθωση ή κατά περίπτωση συμπλήρωση 

της προσφοράς, μεταξύ άλλων, επειδή απαιτείται προφανώς η απλή 

διευκρίνισή της ή η διόρθωση πρόδηλων εκ παραδρομής σφαλμάτων, υπό 

τον όρο ωστόσο ότι θα τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις [βλ., συναφώς, 

αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, 

EU:C:2012:191, σκέψεις 35 έως 45, όσον αφορά το στάδιο αξιολόγησης των 

προσφορών, καθώς και της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, 

EU:C:2013:647, σκέψεις 30 έως 39]. 

30. Επειδή, μια προσφορά δεν δύναται να τροποποιηθεί μετά την 

κατάθεσή της, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της αναθέτουσας αρχής είτε του 

προσφέροντος (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV 

Slovensko κ.λπ., C 599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης 

Οκτωβρίου 2013, Manova, C 336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31), ή να 

αντικατασταθεί με νέα (βλ. αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV 

Slovensko κ.λπ., C 599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 40, της 10ης Οκτωβρίου 

2013, Manova, C 336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 36) οπότε οιαδήποτε 

ερώτηση προς διευκρίνιση μπορεί μόνο να έχει ως αποτέλεσμα την άρση 

ασάφειας και όχι την τροποποίηση της εν θέματι προσφοράς (βλ. σχετικές 
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αποφάσεις της 11ης Μαΐου 2017, Archus and Gama, C-131/2016, της 29ης 

Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C 599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 

40, της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C 336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 

36).  

31. Επειδή, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ παρέχει προαπόδειξη προς τον σκοπό της 

επιτάχυνσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και ελάφρυνσης των 

διαγωνιζομένων από την υποχρέωση προσκόμισης πολυάριθμων 

πιστοποιητικών και εγγράφων ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και 

επιλογής και ενέχει, προϋποθέτει και ερείδεται επί μιας καταρχήν 

εμπιστοσύνης ως προς τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και όσον αφορά 

τα εξ αυτού δηλούμενα, τα οποία θα ελεγχθούν επισταμένως κατά το στάδιο 

αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης πριν την οριστικοποίηση της 

ανακήρυξής του ως αναδόχου. 

32. Επειδή τo ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ συναρτάται αποκλειστικά με τους όρους 

που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση 

συμμετοχής κλπ) της εκάστοτε διαδικασίας και συνιστά προκαταρκτική 

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

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό 

ανάθεσης σύμβασης, αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τα εν 

λόγω, δε, πιστοποιητικά, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, υποβάλλονται 

από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν προς τούτο κλήσης της αναθέτουσας 

αρχής, πλην της περίπτωσης ενεργοποίησης της δυνατότητας της παρ. 5 του 

άρθρου 79 του ιδίου νόμου, όταν δηλαδή απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας ή στην περίπτωση που άλλως ορίζει η διακήρυξη οι όροι της 

οποίας δεν έχουν προσβληθεί. 

 33. Επειδή, σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του 

άρθρου 75 του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές, πριν την ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης, δύνανται να ελέγχουν την «ικανότητα» των οικονομικών 

φορέων για την εκτέλεση της σύμβασης, εισάγοντας στη διακήρυξη τα 

περιοριστικώς αναφερόμενα στην εν λόγω διάταξη κριτήρια επιλογής αυτών, 

ήτοι σε σχέση με: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) την 
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τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια 

επιλογής είναι προαιρετικά και τίθενται στη διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής η οποία έχει τη δυνατότητα, να 

επιλέξει ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, 

συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 

(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη 

διακήρυξη. Ωστόσο, εφόσον τεθούν στη διακήρυξη, η πλήρωση τους 

καθίσταται υποχρεωτική. Ειδικότερα, η συμπερίληψή τους αποβλέπει στο να 

διαπιστώσει η αναθέτουσα αρχή, εάν ο εκάστοτε συμμετέχων στη 

διαγωνιστική διαδικασία, οικονομικός φορέας, διαθέτει κατά τεκμήριο την 

ικανότητα να ανταποκριθεί στην εκτέλεση της σύμβασης και συνίσταται στο να 

θεσπιστούν εύλογες προϋποθέσεις συμμετοχής σε σχέση με την υπό 

ανάθεση σύμβαση (βλ. ΑΕΠΠ 687/2019). 

 34. Επειδή στον μόνο λόγο της υπό εξέταση προσφυγής, η 

προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς 

της, η παρεμβαίνουσα υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση (ως συμπλήρωμα του 

ΕΕΕΣ), με την οποία δήλωνε ότι δεν υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου 

μέρους των εργολαβικών συμβάσεων της εταιρείας, το οποίο κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, προσδιόρισε στο ποσό των 4.468.983,11 ευρώ. 

Ωστόσο, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώνεται 

ότι τα ίδια έργα εμφανίζουν διαφορετικό ανεκτέλεστο στον πίνακα με 

ημερομηνία 17-11-2021 και στον πίνακα με ημερομηνία 18-1-2022 με το 

ανεκτέλεστο να εμφανίζεται μεγαλύτερο στον δεύτερο πίνακα. Επιπλέον, κατά 

την προσφεύγουσα, στον δεύτερο πίνακα εμφανίζονται έργα που δεν 

υπάρχουν στον πρώτο πίνακα, αν και οι σχετικές συμβάσεις είχαν υπογράφει 

πριν την υποβολή της προσφοράς της, ήτοι πριν την 17-11-2021. Επομένως, 

ως διατείνεται η προσφεύγουσα, η παρεμβαίνουσα δήλωσε ψευδώς στην από 

17-11-2021 υπεύθυνη δήλωση ανεκτέλεστου ότι δεν υπερβαίνει το 

ανεκτέλεστο όριο, το οποίο για αυτή τότε ήταν 4.500.000 ευρώ (όριο για τη 

δηλωθείσα από την παρεμβαίνουσα στο ΕΕΕΣ 2η τάξη). Κατά την 

προσφεύγουσα, η εκ των υστέρων αναβάθμιση της παρεμβαίνουσας σε 3η 

τάξη ουδόλως επιδρά στο γεγονός ότι εκτός της ψευδούς δήλωσης περί 

ανεκτέλεστου που αποτελεί αυτοτελή λόγο αποκλεισμού, η παρεμβαίνουσα 
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δεν πληρούσε το κριτήριο της οικονομικής επάρκειας, λόγω υπέρβασης του 

ορίου του ανεκτέλεστου κατά την υποβολή της προσφοράς της και για τον 

λόγο αυτό έπρεπε να αποκλειστεί.  

Περαιτέρω, η αναθέτουσα αρχή δεν απέστειλε απόψεις.  

Εξάλλου, η παρεμβαίνουσα στην παρέμβασή της υποστηρίζει ότι το 

μόνο που δήλωσε στο ΕΕΕΣ της ήταν ότι δεν υπερβαίνει τα όρια 

ανεκτελέστου υπολοίπου κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της και 

ότι η φέρουσα το βάρος ορισμένης επίκλησης και απόδειξης των ισχυρισμών 

της προσφεύγουσα δεν αποδεικνύει ότι υπερέβαινε αυτά κατά τον χρόνο 

αυτό. Κατά την παρεμβαίνουσα, η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να την 

αποκλείσει αλλά οφείλει να την καλέσει να προσκομίσει ό,τι λείπει ή να 

συμπληρώσει ότι υπέβαλε και μόνο, αν και μετά την πάροδο της προθεσμίας 

της ως άνω δεύτερης κλήσης της, συνεχίζουν οι ελλείψεις και συγχρόνως, δεν 

έχει αιτηθεί δια στοιχειοθετημένου αιτήματος, παράταση της (ως άνω 

δεύτερης) προθεσμίας, τότε δύναται να την αποκλείσει κατά τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 λόγω μη εμπρόθεσμης προσκόμισης των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών ή λόγω μη απόδειξης έλλειψης λόγων 

αποκλεισμού και πλήρωσης κριτηρίων επιλογής. Ως διατείνεται η 

παρεμβαίνουσα, ορθώς δήλωσε ότι δεν υπερβαίνει το ανεκτέλεστο κατά την 

υποβολή της προσφοράς της και ότι αν είχε κληθεί προς διευκρίνιση των 

σημείων που εμφανίζεται διάσταση μεταξύ του πίνακα ανεκτελέστου του 

χρόνου υποβολής της προσφοράς και του χρόνου κατάθεσης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, από την αναθέτουσα αρχή, θα είχε 

δικαιολογήσει τις αποκλίσεις. 

 35. Επειδή σύμφωνα με την επίμαχη Διακήρυξη, στο άρθρο 4.2 

προβλέπεται ότι αν δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 

υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυπη 

μορφή, εφόσον απαιτείται, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο 

να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη 

υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 

4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Κατά το ίδιο άρθρο, η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
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αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, εάν τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά ή έχουν υποβληθεί 

πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, ή αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 

και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης. Εξάλλου, 

σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της Διακήρυξης, δικαίωμα συμμετοχής στην εν 

θέματι διαγωνιστική διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 

ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α2 ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ. 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 

οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το 

χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του 

άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως 

ισχύει και, στη συνέχεια, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. Κατά το άρθρο 23.1 

προβλέπεται ότι κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν το ΕΕΕΣ, το οποίο ισοδυναμεί με 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 πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και κατά το άρθρο 23.5 ως αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της 

απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, προβλέπονται η υποβολή 

ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από πίνακα 

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

πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο 
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υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό 

εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενημερότητα πτυχίου ή υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

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

πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο. 

 36. Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, στις 17-11-2021, η 

παρεμβαίνουσα υπέβαλε με την προσφορά της ΕΕΕΣ στο οποίο δηλώνει την 

εγγραφή του στο ΜΕΕΠ με αρ. 13488, σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης ΤΑΞΗΣ, 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2ης ΤΑΞΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 2ης ΤΑΞΗΣ και 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 2ης ΤΑΞΗΣ. Συμπληρωματικά, η 

παρεμβαίνουσα υπέβαλε και υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «1. 

Συμπληρωματικά και επειδή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του Μέρους IV 

του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»), πεδίο 

«Λοιπές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις), των τευχών δημοπράτησης (όπως 

αναφαίρετε στο τέλος του άρθρου 23.1 της διακήρυξης του έργου) , δηλώνω 

ότι: 

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων της εταιρείας δεν 

υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στην παρ 4 του άρθρου 20 του 

Ν.3669/2008 και την ισχύουσα νομοθεσία Ν.4412/2016. Εάν η εταιρεία 

αναδειχθεί προσωρινή μειοδότρια του έργου θα προσκομίσουμε υπεύθυνης 

δήλωσης, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως 

μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) με 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο. 

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων της 

εταιρείας είναι: 4.468.983,11€ 

Η εταιρεία πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως 

Δ του μέρους IV του ΕΕΕΣ)». 

Περαιτέρω, στις 18-01-2022, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, υπέβαλε 2 αρχεία με τον τίτλο «ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ», 

στα οποία περιλαμβάνονται 2 πίνακες. Στον 1ο πίνακα αναγράφονται 33 έργα 

με συνολικό ανεκτέλεστο το δηλωθέν στην υπεύθυνη δήλωση ποσό των 
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4.468.983,11 ευρώ. Στον 2ο πίνακα αναγράφονται 38 έργα με συνολικό 

ανεκτέλεστο το ποσό των 7.044.493 ευρώ. Το έργο με τον αριθμό 32 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ …» του 2ου πίνακα με ποσό της σύμβασης και 

ανεκτέλεστο 328.342,90 ευρώ το οποίο δεν αναγράφεται στον 1ο πίνακα έχει 

υπογραφεί στις 15-10-2021 (αρ. πρωτ. 19129, ΑΔΑ: …). Η εν λόγω σύμβαση 

έχει δε αναρτηθεί στις 18-10-2021 και στο ΚΗΜΔΗΣ (…). Επίσης, στον 2ο 

πίνακα, το έργο με τον αριθμό 33 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ … ΔΗΜΟΥ … - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» το οποίο δηλώνεται με ποσό 

της σύμβασης και ανεκτέλεστο 390.128,53 ευρώ το οποίο δεν αναγράφεται 

στον 1ο πίνακα έχει υπογραφεί στις 2-11-2021 (αρ. πρωτ. 873) όπως 

προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 16765/30-11-2021 πράξη της 

διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών (ΑΔΑ: …), με την οποία ορίζονται 

επιβλέποντες στην εν λόγω σύμβαση. Η δε σύμβαση έχει αναρτηθεί στις 2-11-

2021 και στο ΚΗΜΔΗΣ (..), ενώ το ποσό της σύμβασης είναι 392.280,40 

ευρώ. Παράλληλα, διαφορές εμφανίζουν ως προς το ανεκτέλεστο και έργα 

που εμφανίζονται και στους δύο πίνακες, με το ανεκτέλεστο να εμφανίζεται 

υψηλότερο στον 2ο πίνακα. Ενδεικτικά αναφέρεται το έργο 1 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ» το οποίο στον 1ο πίνακα εμφανίζει ποσό σύμβασης 600.807,01 

ευρώ και ανεκτέλεστο 66.489,83 ευρώ και στον δεύτερο πίνακα ποσό 

σύμβασης 595.290,30 ευρώ και ανεκτέλεστο 215.972,50 ευρώ. 

 37. Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω αναλυθέντα, βασίμως υποστηρίζει 

η προσφεύγουσα ότι στον 1ο πίνακα που αναφέρει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

κατά την υποβολή της προσφοράς της παρεμβαίνουσας δεν περιλαμβάνονται 

δύο έργα τα οποία εμφανίζονται μόνο στον 2ο πίνακα ανεκτέλεστου κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία, ως επικαλείται και 

αποδεικνύει με την προσφυγή της αναφερόμενη σε στοιχεία της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, 

είχαν υπογραφεί σε προγενέστερη της υποβολής της προσφοράς της 

ημερομηνία και, άρα, έπρεπε να περιλαμβάνονται στον 1ο πίνακα. Το δε 

συνολικό ποσό ανεκτέλεστου των ως άνω δύο έργων ανέρχεται σε 

720.623,30 ευρώ (328.342,90+392.280,40) το οποίο προστιθέμενο στο ήδη 

δηλωθέν από την παρεμβαίνουσα ανεκτέλεστο των 4.468.983,11 ευρώ, 
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καταλήγει σε συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο 5.189.606,41 ευρώ, ήτοι σε 

ποσό μεγαλύτερο των 4.500.000 ευρώ που αποτελεί το επιτρεπτό όριο για τη 

2η τάξη κατάταξης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Περαιτέρω, οι 

ισχυρισμοί της παρεμβαίνουσας ότι οι ως άνω αποκλίσεις δεν δύνανται άνευ 

ετέρου να οδηγήσουν στην απόρριψη της προσφοράς της χωρίς 

προηγουμένως να κληθεί από την αναθέτουσα αρχή για την παροχή 

διευκρινίσεων καθώς η προσφεύγουσα δεν αποδεικνύει ότι κατά την υποβολή 

της προσφοράς της υπερέβαινε τα όρια του ανεκτέλεστου υπολοίπου 

τυγχάνουν απορριπτέοι καθώς αφενός μεν η προσφεύγουσα αποδεικνύει ότι 

κατά την υποβολή της προσφοράς της η παρεμβαίνουσα είχε ανακριβώς 

δηλώσει το ποσό του υπολοίπου ανεκτέλεστου και, σε κάθε περίπτωση, είχε 

υπερβεί και το επιτρεπτό όριο μη πληρώντας το κριτήριο επιλογής της 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, και αφετέρου ακόμα και αν 

ήθελε υποτεθεί ότι για τις λοιπές αποκλίσεις η αναθέτουσα αρχή όφειλε να της 

ζητήσει διευκρινίσεις, τούτο δεν θα είχε καμία επιρροή ως προς το γεγονός ότι 

η προσφορά της είναι απορριπτέα λόγω υπέρβασης του ορίου του 

ανεκτέλεστου της τάξης της καθώς ακόμα και αν αιτιολογούσε τις αποκλίσεις, 

η προσφορά της θα ήταν σε κάθε περίπτωση απορριπτέα. Επομένως, η 

προσβαλλόμενη πάσχει ακυρότητα διότι έκανε αποδεκτή την προσφορά της 

παρεμβαίνουσας και την ανέδειξε οριστική ανάδοχο παρόλο που η 

παρεμβαίνουσα δεν πληρούσε το κριτήριο επιλογής περί ανεκτέλεστου 

υπολοίπου κατά την υποβολή της προσφοράς της σύμφωνα με τους όρους 

της Διακήρυξης, παρά τα περί αντιθέτου δηλωθέντα. Συνακόλουθα, ο μόνος 

λόγος της προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος.  

38.Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.  

39. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η προδικαστική προσφυγή πρέπει 

να γίνει δεκτή. 

40. Επειδή η παρέμβαση πρέπει να απορριφθεί.  

41. Επειδή, ύστερα από τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, 

πρέπει να επιστραφεί το παράβολο που κατέθεσε η προσφεύγουσα (άρθρα 

363 παρ.5 του ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017). 

 

Για τους λόγους αυτούς 
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Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. 

Απορρίπτει την παρέμβαση.  

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 122/1-02/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της αναθέτουσας αρχής, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα ποσού χιλίων 

επτακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (1.760,50 €).  

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 28 Μαρτίου 2022 και εκδόθηκε στις 18 

Απριλίου 2022 από την νέα Πρόεδρο του 1ου Κλιμακίου, Αθηνά Μπουζιούρη, 

δυνάμει της υπ’ αριθμ. 22/7-04-2022 Πράξης της Προέδρου ΕΑΔΗΣΥ στον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

 Η Πρόεδρος                             H Γραμματέας 

 ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥΡΗ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 


