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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΘΚΑΣΘΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

4οΚΛΘΜΑΚΘΟ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 20.12.2018, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: Νεθηαξία 

– Πελειφπε Σακαλίδε, Πξφεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Δηζεγεηήο θαη 

Κπξηαθή ηδεξνπνχινπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 19.11.2018 (εκεξνκελία θαηάζεζεο ελψπηνλ ηεο 

Α.Δ.Π.Π.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 1223/20.11.2018, ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία […] θαη κε δ.η. […], πνπ εδξεχεη ζηελ […], 

Λεσθφξνο […], αξ. […] θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα.  

Καηά ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα κε ηελ επσλπκία «Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ Α.Δ.» θαη ηνλ δ. η. «ΓΔΦΑ Α.Δ.», πνπ εδξεχεη 

ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, επί ηεο Λεσθφξνπ Μεζνγείσλ 357-359 θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 377/04/08.11.2018 Απφθαζεο ηνπ 

Γ.. ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, φζνλ αθνξά ηελ ππ’ αξηζ. 788/2018 Γηαθήξπμε γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΥΔΓΙΑΜΟ, 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΣΑΡ ΜΔ 

ΣΟΝ ΔΜΦΑ ΣΗ ΝΔΑ ΜΔΗΜΒΡΙΑ – ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ».  

Σεο παξεκβαίλνπζαο θνηλνπξαμίαο κε ηελ επσλπκία […], πνπ 

εδξεχεη ζηελ […], νδφο […], αξ. […] θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαη ε νπνία 

θαηέζεζε ηελ απφ 03.12.2018 Παξέκβαζή ηεο. 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη φπσο 

αθπξσζεί ε αλσηέξσ πξνζβαιιφκελε, ππ’ αξηζ. 377/04/08.11.2018 Απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ πξνθξίζεθε ζηελ 

επφκελε θαη ηειηθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη ζηελ θάζε ηεο απνζθξάγηζεο 

θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Φαθέινπ Γ΄ (νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ε πξνζθνξά ηεο 
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θνηλνπξαμίαο κε ηελ επσλπκία  […]  θαη ήδε παξεκβαίλνπζαο, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα ππνζηεξηδφκελα ζηελ Πξνζθπγήο ηεο. 

Με ηελ Παξέκβαζή ηεο ε παξεκβαίλνπζα, αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο 

ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο θαη ηε δηαηήξεζε ηζρχνο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο θαη δε θαηά ην κέξνο πνπ θάλεη δεθηή ηελ πξνζθνξά ηεο θαη 

πξνέθξηλε απηήλ ζηελ επφκελε θαη ηειηθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Φαθέινπ Γ΄ (νηθνλνκηθή πξνζθνξά), θαηά ηα εηδηθφηεξα 

ππνζηεξηδφκελα ζε απηήλ.   

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή 

       Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

     θέθηεθε θαηά ην Νφκν 

1. Δπεηδή κε ηελ ππ' αξηζ. 788/18 Γηαθήξπμε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα 

πξνθεξχρζεθε δηεζλήο αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν «ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΥΔΓΙΑΜΟ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΣΑΡ ΜΔ ΣΟΝ ΔΜΦΑ ΣΗ 

ΝΔΑ ΜΔΗΜΒΡΙΑ – ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ», κε πξνυπνινγηζκφ 9.600.000 €, πιένλ 

Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά (απνδεθηφο Πξνζθέξσλ πνπ έρεη ππνβάιεη ηε ρακειφηεξε 

κε απνξξηθζείζα Πξνζθνξά). χκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ν αλαζέησλ θνξέαο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαχμεζεο ησλ εξγαζηψλ έσο θαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απξφβιεπησλ 

δαπαλψλ, πξνζζέηνληαο εξγαζίεο παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εξγαζίεο θαη φιεο νη ππνρξεψζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ αθνξνχλ ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ 

ηνπ Αγσγνχ TAP θαη ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

(ΔΜΦΑ) ζηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Μεζεκβξίαο - Θεζζαινλίθε, θαη απνηεινχληαη 

θπξίσο απφ ηνλ ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ, πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, επηζεψξεζε, 

δνθηκή θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία. Όια ηα αλσηέξσ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην ηεχρνο ηνπ Γηαγσληζκνχ «ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΡΓΟΓΟΣΗ», ελψ νη Δηδηθνί θαη 
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Γεληθνί Όξνη ηεο χκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαθζεί κε ηνλ επηηπρφληα 

Πξνζθέξνληα νξίδνληαη πεξαηηέξσ ζηα ηεχρε «ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» θαη «ΓΔΝΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ». Ο δηαγσληζκφο θέξεη CPV [45231220-3], Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα 

αγσγνχο κεηαθνξάο αεξίνπ θαη δηελεξγείηαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ tenderONE πνπ παξέρεη ε cosmoONE 

(www.marketsite.gr), ε, δε, δηαθήξπμε απηνχ εζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔΔ) ζηηο 25.06.2018 θαη 

δεκνζηεχζεθε ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. ζηηο 22.08.2018, ιακβάλνληαο Μνλαδηθφ 

Κσδηθφ Α.Γ.Α.Μ.: 18PROC003587913.  

2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λφκηκν παξάβνιν, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 ΦΔΚ Α΄ 147) θαη 

άξζξν 5 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ Α΄ 64), πνζνχ 15.000,00 € 

(ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 242684618959 0118 0055), ην νπνίν 

ζπληζηά, θαηά ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, ην αλψηαην φξην πνζνχ 

παξάβνινπ πνπ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζθεχγσλ ζε πεξίπησζε πνπ ε 

αμία απηνχ ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην σο άλσ αλψηαην φξην, σο ελ πξνθεηκέλσ 

(9.600.000 Υ 0,5% > 15.000). Σν ελ ιφγσ πνζφ πιεξψζεθε ζχκθσλα κε ην 

πξνζθνκηδφκελν e-παξάβνιν απηφκαηεο δέζκεπζεο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί γηα 

ηνλ θνξέα «Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) θαη ηελ 

πξνζθνκηδφκελε απφδεημε πιεξσκήο.   

3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017.  

4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ (έξγν), 

ηεο θαηά ηα αλσηέξσ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ ρσξίο Φ.Π.Α. 

(9.600.000 €), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 345 παξ. 1 θαη 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 

θαη ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο πξνο δεκνζίεπζε ηεο Πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. 

(25.06.2018), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 61, 120, 290, 330, 376 θαη 379 - φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ - ηνπ Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Βηβιίνπ ΙΙ ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο 

http://www.marketsite.gr/
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Α.Δ.Π.Π. θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 

4412/2016. 

5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 (α) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) θαη ην άξζξν 

4 παξ. 1 (α) θαη (γ) ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ Α΄ 64), έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο, 

δνζέληνο φηη φπσο δειψλεη θαη ν αλαζέησλ θνξέαο ζηηο απφςεηο ηνπ, ζηηο 

09.11.2018 θνηλνπνηήζεθαλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Αμηνιφγεζεο ησλ Φαθέισλ Α θαη Β, θαη φρη νη ζρεηηθνί Φάθεινη. Δλ ζπλερεία, 

ζηηο 12.11.2018 ε πξνζθεχγνπζα δήηεζε εγγξάθσο λα ηεο ρνξεγεζεί δηθαίσκα 

ειέγρνπ ησλ Φαθέισλ Α θαη Β ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ζηηο 

14.11.2018, νκνίσο, ε παξεκβαίλνπζα δήηεζε εγγξάθσο, λα ηεο ρνξεγεζεί 

δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ Φαθέισλ Α θαη Β ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ Γηαγσληζκφ. 

ηηο 15.11.2018, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία εθθηλεί ε θαηά ηα άλσ δεθαήκεξε 

πξνζεζκία θαηάζεζεο ηεο πξνζθπγήο, πξνζθεχγνπζα θαη παξεκβαίλνπζα 

έιαβαλ πιήξε γλψζε, θαη’ άξζξν 361 παξ. 1 (γ) ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην 

άξζξν 4 παξ. 1 (γ) ηνπ Π.Γ. 39/2017, ησλ Φαθέισλ Α θαη Β ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην  Γηαγσληζκφ, ππέγξαςαλ δε πξνο ηνχην ζρεηηθέο δειψζεηο. Ωο εθ ησλ 

αλσηέξσ, θαη κε δεδνκέλν φηη ε πξνζβαιιφκελε θνηλνπνηήζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά πιήξε γλψζε ζηηο 15.11.2018, ε εδψ 

εμεηαδφκελε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε εκπξνζέζκσο ζηηο 19.11.2018, 

ήηνη εληφο ηεο δεθαήκεξεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο.  

6. Δπεηδή, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 224 παξ. 1 θαη 2 θαη 228 

παξ. 1 (α) ηνπ Ν. 4412/2016, ν ΓΔΦΑ απνηειεί αλαζέηνληα θνξέα, θαη σο εθ 

ηνχηνπ εθαξκνγήο ηπγράλεη ην Βηβιίνπ ΙΙ (άξζξα 222 έσο 338) ηνπ Ν. 

4412/2016 φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ.  

7. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε, ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

δηεμάγεηαη ζε δχν (2) ζηάδηα, ήηνη απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Φαθέισλ Α 

(Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) θαη Β (Σερληθή Πξνζθνξά) ζε εληαίν ζηάδην θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Φαθέισλ Γ (Οηθνλνκηθή 
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Πξνζθνξά). ηνλ ππφ θξίζε δηαγσληζκφ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα ηξείο (3) 

πξνζθνξέο: 1) ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […] 2) ηεο πξνζθεχγνπζαο […] θαη 3) 

ηεο παξεκβαίλνπζαο […]. Με ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο 

θνξέα, ππ’ αξηζ. 377/04/8.11.2018, απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ Φαθέισλ Α (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) 

θαη Β (Σερληθή Πξνζθνξά) ηνπ ππφςε δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 

ΓΓΓΤ/ΓΔΑ/ΓΠΔ/4018/02.11.2018 Τπεξεζηαθφ εκείσκα ησλ Δπηηξνπψλ 

Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ (κε ηα ζπλεκκέλα ηνπ), ν 

απνθιεηζκφο απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

θνηλνπξαμίαο […], θαζψο ν Φάθεινο Β απηήο δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε πξφθξηζε ζηελ επφκελε θαη 

ηειηθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη ζηε θάζε ηεο Απνζθξάγηζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Φαθέινπ Γ (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά), ηεο πξνζθεχγνπζαο, […]  

θαη ηεο παξεκβαίλνπζαο Κνηλνπξαμίαο, […], κε ηηκή πλνιηθήο Βαζκνινγίαο 93 

θαη 96 αληίζηνηρα.  

8. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη κε πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ, 

άκεζν, πξνζσπηθφ θαη ελεζηψο, ε πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

377/04/8.11.2018 Απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, δπλάκεη ηεο 

νπνίαο, κεηαμχ άιισλ, απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

Αμηνιφγεζεο ησλ Φαθέισλ Β (Σερληθή Πξνζθνξά) ηνπ Γηαγσληζκνχ ΓΔΦΑ 

788/18, ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. ΓΓΓΤ/ΓΔΑ/ΓΠΔ/4018/02.11.2018 

Τπεξεζηαθφ εκείσκα ησλ Δπηηξνπψλ Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ 788/18 (κε ηα ζπλεκκέλα ηνπ), δνζέληνο φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ρψξν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ, ζπκκεηείρε ζε απηφλ, 

ππνβάιινληαο ζρεηηθή πξνζθνξά, ε νπνία έγηλε απνδεθηή θαηά ην ζηάδην 

αμηνιφγεζεο ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά» θαη γηα ην ιφγν απηφ εχινγα πξνζδνθά λα ηεο αλαηεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, πξνζδνθία, εληνχηνηο, ε νπνία απνκεηψλεηαη εθ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ζην απηφ ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ έγηλε, θαη’ εζθαικέλε θξίζε ηνπ 

αλαζέηνληνο θνξέα, σο ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη, απνδεθηή θαη ε 

πξνζθνξά ηεο ζπλδηαγσληδφκελεο Κνηλνπξαμίαο […], ιακβάλνληαο ηηκή 



 

Αριθμός απόθαζης: 33/2019 

6 
 

πλνιηθήο Βαζκνινγίαο 96, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηνπο ιφγνπο ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο.  

9. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη εκπξνζέζκσο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 362 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Π.Γ.39/2017 παξεκβαίλεη ε Κνηλνπξαμία […], αθνχ ε ελ ιφγσ Πξνζθπγή, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζ. Πξση. 119719 επηζηνιή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, 

θνηλνπνηήζεθε ζηελ παξεκβαίλνπζα ζηηο 23.11.2018 θαη ε ελ ιφγσ Παξέκβαζε 

αζθήζεθε ζηηο 03.12.2018, ήηνη εληφο ηεο δεθαήκεξεο λφκηκεο πξνζεζκίαο. Η 

παξεκβαίλνπζα, δε, έρεη πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξέκβεη, αθνχ 

επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, κε ηελ νπνία έγηλε 

δεθηή ε θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηεο ζηελ ππφ θξίζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη 

πξνθξίζεθε απηή ζηελ επφκελε θάζε θαηά ηα πξνξξεζέληα. Δηέξσζελ, ε ελ 

ιφγσ Παξέκβαζε, αζθήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ 

Π.Γ. 39/2017. 

10. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη φηη: «1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο 

έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ 

4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή 

πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Σίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, 

ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη φηη: «1. Η ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη 

δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο… 2. 

Δπί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξψλεηαη νιηθψο ή κεξηθψο ε 
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πξνζβαιιφκελε πξάμε, ελψ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο, 

αθπξψλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππφζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα 

λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα …» θαη ε δηάηαμε απηή 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 

11. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ηφζν ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή, φζν θαη ε 

Παξέκβαζε, είλαη ηππηθά παξαδεθηέο θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηελ νπζία 

ηνπο. 

12. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 119860/29.11.2018 έγγξαθφ ηνπ, ν 

αλαζέησλ θνξέαο εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ επί ηεο ελ ιφγσ Πξνζθπγήο, 

αηηνχκελνο φπσο απηή απνξξηθζεί, δνζέληνο φηη νξζψο αμηνινγήζεθε θαη έγηλε 

απνδεθηή ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο Κνηλνπξαμίαο […] θαη ήδε παξεκβαίλνπζαο. 

13.  Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο Πξνζθπγήο 

ηεο ππνζηεξίδεη φηη δελ πιεξνχηαη ε απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 14.10. πεξ. c ηεο 

Γηαθήξπμεο, αθνχ ε Κνηλνπξαμία […] δελ δηαζέηεη ηελ επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

απαηηνχκελε ηερληθή εκπεηξία ηνπ άξζξνπ 14.10.c ηεο Γηαθήξπμεο, αθνχ ην 

επηθαινχκελν πξνο ζηήξημε ηεο εκπεηξίαο απηήο έξγν «Λεπηνκεξήο ρεδηαζκφο 

Πξνκήζεηα θαη Καηαζθεπή γηα ηελ Δπέθηαζε θαη Αλαβάζκηζε ησλ Μεηξεηηθψλ 

Ρπζκηζηηθψλ ηαζκψλ Θεζζαινλίθεο U-2220 & U-2240» (χκβαζε 854/15) δελ 

θαιχπηεη ηα νξηδφκελα απφ ηε Γηαθήξπμε. Δηδηθφηεξα, αλαθέξεη φηη «ζχκθσλα 

κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ επίκαρνπ Έξγνπ, (πκβαηηθφ έγγξαθν DSF-

1103201-8009-GEN-PRJ-DES-001/Reλ.4), ζην θεθάιαην 1, ππν-θεθάιαην 1.1 

πκβαηηθφ Αληηθείκελν (Scope of Supplγ), ζει. 6/25, αλαθέξεηαη ζηελ 3ε 

παξάγξαθν φηη νη δχν (2) ηαζκνί M/R ηεο Θεζζαινλίθεο, ν Αλαηνιηθφο (East 

κε Κσδηθφ U-2220) θαη ν Βφξεηνο (North κε Κσδηθφ U- 2240) ζρεδηάζηεθαλ γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζε δχν (2) Φάζεηο. (α) Η πξψηε θάζε, ε νπνία είρε 

νινθιεξσζεί πξηλ ηελ πξνθήξπμε ηνπ 478/14 δηαγσληζκνχ, πεξηιάκβαλε γηα 

θαζέλα απφ ηνπο δχν (2) ηαζκνχο ηελ εγθαηάζηαζε δχν (2) γξακκψλ- 

ξεπκάησλ γηα ηελ κέηξεζε θαη ξχζκηζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (κίαο γξακκήο ζε 

ιεηηνπξγία θαη κίαο γξακκήο ζε εθεδξεία ζε θάζε ηαζκφ) θαιχπηνληαο 

ζπλνιηθή (νλνκαζηηθή) δπλακηθφηεηα 72.527 Nm3/ h θπζηθνχ αεξίνπ θαη απφ 



 

Αριθμός απόθαζης: 33/2019 

8 
 

ηνπο δχν (2) ηαζκνχο. (β) Η δεχηεξε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ ηαζκψλ 

πεξηιάκβαλε ηελ εγθαηάζηαζε κία ηξίηεο (3εο) γξακκήο-ξεχκαηνο γηα ηελ 

κέηξεζε θαη ξχζκηζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ψζηε ν θάζε ηαζκφο λα ιεηηνπξγεί 

κεηά ηελ απνπεξάησζε θαη ηεο 2εο Φάζεο, κε δχν (2) γξακκέο ζε ιεηηνπξγία κε 

ηελ ηξίηε γξακκή ζε εθεδξεία, απμάλνληαο ηε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα παξνρήο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζην θαηάληη δίθηπν ηεο Θεζζαινλίθεο ζηνλ ζπλνιηθφ φγθν ησλ 

142.049 Nm3/h θπζηθνχ αεξίνπ». Δπνκέλσο, ε πξνζθεχγνπζα ππνζηεξίδεη φηη 

απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ην θαζαξφ ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ 

ηεο 2εο θάζεο - πνπ επηθαιείηαη πξνο θάιπςε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 

14.10.c. ηεο Γηαθήξπμεο ε παξεκβαίλνπζα – γηα ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε 

ηνπ θαζελφο απφ ηνπο δχν (2) ζηαζκνχο Θεζζαινλίθεο κε ηελ πξνζζήθε κηαο 

ηξίηεο ίζεο δπλακηθφηεηαο Γξακκήο, ζα έρεη ζπλνιηθή νλνκαζηηθή δπλακηθφηεηα 

γηα ιεηηνπξγία (2+1) γξακκψλ 71.024,5 Nm3/h θπζηθνχ αεξίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ θαιχπηεηαη ε απαίηεζε πεξί νλνκαζηηθήο δπλακηθφηεηαο ίζεο ή 

κεγαιχηεξεο ησλ 100.000Nm3/h. 

14. Δπεηδή, ε παξεκβαίλνπζα σο πξνο ην ιφγν απηφ ηεο Πξνζθπγήο 

αλαθέξεη φηη ην πξνζθνκηδφκελν απφ απηήλ πηζηνπνηεηηθφ εκπεηξίαο θαιχπηεη 

ηελ ηηζέκελε απφ ηε δηαθήξπμε απαίηεζε, δνζέληνο φηη  «(ζ)ε θάζε ζηαζκφ είραλ 

εγθαηαζηαζεί δχν γξακκέο-ξεχκαηα Ρχζκηζεο/Μέηξεζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ (κία 

γξακκή ιεηηνπξγίαο θαη κία εθεδξηθή), εθ ησλ νπνίσλ ε θάζε γξακκή ήηαλ 

ηθαλφηεηαο 71.025 Νm3 /h κε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο Πίεζεο εηζφδνπ 70barg & 

Πίεζεο εμφδνπ 16,7barg, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Λεπηνκεξνχο 

ρεδηαζκνχ. πλεπψο, ε νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα θάζε ζηαζκνχ ήηαλ 142.050 

Νm3 /h (71.025Nm3/h X 2). Η πξναλαθεξφκελε χκβαζε 854/15 πνπ 

αλαηέζεθε απφ ηελ ΓΔΦΑ ΑΔ ζηελ Κνηλνπξαμία […] αθνξνχζε ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παξαπάλσ ζηαζκψλ U-2220 & U-2240 θαη γηα 

ηνλ ιφγν απηφ εγθαηαζηάζεθε ζε θάζε ζηαζκφ θαη Σξίηε γξακκή 

Ρχζκηζεο/Μέηξεζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ κε παξνρή 71.025 Νm3 /h. Η ζπλνιηθή 

ηθαλφηεηα παξνρήο ηνπ θάζε ζηαζκνχ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηεο ηξίηεο 

γξακκήο Ρχζκηζεο/Μέηξεζεο επηβεβαηψλεηαη απφ ην ελ ιφγσ Πηζηνπνηεηηθφ 

Δκπεηξίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 2εο Φάζεο πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ ΚηΔ 
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(ΓΔΦΑ) γηα ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο […] φπνπ αλαθέξεηαη φηη «Σν έξγν 

πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηξίηεο γξακκήο – ξεχκαηνο κε 71.025 Νm3 /h 

αλά ζηαζκφ έηζη ψζηε ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηθαλφηεηα θάζε ζηαζκνχ λα 

αλαβαζκηζηεί ζε 3x71.025 Νm3 /h (213.075 Νm3 /h) κε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Πίεζεο εηζφδνπ 70barg & Πίεζεο εμφδνπ 16,7barg.” (The Project included the 

Installation of a third Run, with a capacity of 71.025 Νm3 /h in each station in 

order the total installed capacity of each Station to be upgrated to 3x71.025 

Νm3 /h (213.075 Νm3 /h) with operating conditions inlet pressure 70barg and 

outlet pressure 16,7barg)».  

15. Δπεηδή ζην άξζξν 14.10 «Δκπεηξία ηνπ Πξνζθέξνληα» ηεο 

Γηαθήξπμεο νξίδεηαη φηη «… γ. Διάρηζηεο απαηηήζεηο πείξαο Δπί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηεο Πξνζθνξάο, Ο Πξνζθέξσλ πξέπεη λα έρεη κεραληθψο 

νινθιεξψζεη επηηπρψο (κεραληθή νινθιήξσζε ζεκαίλεη έηνηκν γηα δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία) απηνηειψο ή σο κέινο αλαδφρνπ Κνηλνπξαμίαο κε ειάρηζην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλνπξαμία 50%, εληφο ηεο ηειεπηαίαο (8) νρηαεηίαο, 

ηνπιάρηζηνλ: Έλα (1) ΔΡΓΟ πνπ ζα αθνξά Λεπηνκεξή ρεδηαζκφ, Πξνκήζεηα 

θαη Καηαζθεπή ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) Μεηξεηηθνχ ή/θαη Ρπζκηζηηθνχ ηαζκνχ 

Φπζηθνχ Αεξίνπ Τςειήο Πίεζεο κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο εηζφδνπ ίζε ή 

κεγαιχηεξε ησλ 40 bar θαη (νλνκαζηηθήο) δπλακηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 

100.000 Nm3/h. θαη έλα (1) ΔΡΓΟ πνπ ζα αθνξά ζσιελαγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ 

δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 10’’, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 200 κέηξσλ κε κέγηζηε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 40 bar …». 

16. Δπεηδή, πξνο πιήξσζε ηεο αλσηέξσ πξνδηαγξαθήο ηνπ άξζξνπ 

14.10.γ. ηεο Γηαθήξπμεο, ε παξεκβαίλνπζα Κνηλνπξαμία […] πξνζθφκηζε 

Πηζηνπνηεηηθφ Δκπεηξίαο πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ ΓΔΦΑ θαη αθνξά ζην έξγν 

ηεο ζχκβαζεο 854/15 «Λεπηνκεξήο ρεδηαζκφο Πξνκήζεηα θαη Καηαζθεπή γηα 

ηελ Δπέθηαζε θαη Αλαβάζκηζε ησλ Μεηξεηηθψλ Ρπζκηζηηθψλ ηαζκψλ 

Θεζζαινλίθεο U-2220 & U-2240».  

17. Δπεηδή, απφ ηε ζεψξεζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο 

ηνπ έξγνπ (πκβαηηθφ έγγξαθν DSF-1103201-8009-GEN-PRJ-DES-001/Rev.4) 
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ηνπ δηαγσληζκνχ 478/14 αλαθνξηθά κε ην ηε ζχκβαζε 854/15 «Λεπηνκεξήο 

ρεδηαζκφο Πξνκήζεηα θαη Καηαζθεπή γηα ηελ Δπέθηαζε θαη Αλαβάζκηζε ησλ 

Μεηξεηηθψλ Ρπζκηζηηθψλ ηαζκψλ Θεζζαινλίθεο U-2220 & U-2240» ηνπ 

ΓΔΦΑ, αιιά θαη απφ ηα «as built» ζρέδηα (5201-222-0-50-202 REV3B θαη 

5201-224-0-50-202 REV6B) ησλ δχν ζηαζκψλ (U-2220 + U-2240), ζηα νπνία 

αλαθέξεηαη ην πξνζθνκηδφκελν απφ ηελ παξεκβαίλνπζα Πηζηνπνηεηηθφ 

Δκπεηξίαο, πξνθχπηεη φηη ε κέγηζηε ζρεδηαζκέλε δπλακηθφηεηα ησλ 142.049 

Nm3/h θπζηθνχ αεξίνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θάζε ηαζκφ μερσξηζηά θαη φρη θαη 

ζηνπο δχν (2) ηαζκνχο ζπλνιηθά, σο αβαζίκσο ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη. 

Δηδηθφηεξα, απφ ηα αλσηέξσ πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα ζπλάγεηαη φηη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο 2εο θάζεο ηνπ Έξγνπ γηα ηνπο δχν ζηαζκνχο U-

2220 + U-2240 κε δχν γξακκέο ξεχκαηνο ζε ιεηηνπξγία θαη κηα ζε εθεδξεία, 

πθίζηαηαη νλνκαζηηθή δπλακηθφηεηα ελφο εθάζηνπ ζηαζκνχ 142.049 Nm3/h θαη 

ζπλεπψο θαιχπηεηαη ε απαίηεζε πεξί ειάρηζηεο δπλακηθφηεηαο 100.000 Nm3/h 

ηνπ άξζξνπ 14.10.c ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην επηθαινχκελν απφ ηελ 

παξεκβαίλνπζα πξναλαθεξφκελν έξγν θαη ην πξνζθνκηδφκελν ζρεηηθά 

Πηζηνπνηεηηθφ Δκπεηξίαο (Certification of Experience) πξνο θάιπςε ηεο ππφςε 

ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ηεο Γηαθήξπμεο. Δπηπξνζζέησο, ε κέγηζηε 

δπλακηθφηεηα ελφο εθάζηνπ ησλ ππφςε δχν ζηαζκψλ U-2220 θαη U-2240 

αλεξρφκελε ζε 145.054 Nm3/h θπζηθνχ αεξίνπ, απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην 

πξνζθνκηδφκελν έγγξαθν ησλ Σερληθψλ ηνηρεηψλ ζρεδηαζκνχ ησλ ηαζκψλ 

ηνπ ΔΜΦΑ (ζειίδεο 24 θαη 25) θαη ζπλεπψο ελαξγψο πξνθχπηεη φηη ην 

επηθαινχκελν απφ ηελ παξεκβαίλνπζα πξναλαθεξφκελν έξγν, αλαθνξηθά κε 

ηε ζχκβαζε 854/15 «Λεπηνκεξήο ρεδηαζκφο Πξνκήζεηα θαη Καηαζθεπή γηα ηελ 

Δπέθηαζε θαη Αλαβάζκηζε ησλ Μεηξεηηθψλ Ρπζκηζηηθψλ ηαζκψλ 

Θεζζαινλίθεο U-2220 & U-2240» θαη ην πξνζθνκηδφκελν ζρεηηθά 

Πηζηνπνηεηηθφ Δκπεηξίαο (Certification of Experience) γηα ην έξγν απηφ, 

θαιχπηνπλ ηελ ππφςε ηερληθή πξνδηαγξαθή ηνπ άξζξνπ 14.10.c ηεο 

Γηαθήξπμεο.  

18. Δπεηδή θαη’ αθνινπζίαλ ν πξψηνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία, αθνχ 
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λνκίκσο έγηλε απνδεθηή ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο Κνηλνπξαμίαο […], σο 

πιεξνχζα ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηνπ άξζξνπ 14.10.c ηεο Γηαθήξπμεο. 

19. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

ππνζηεξίδεη φηη θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 11.2 θαη 14.2.1(ii) D ηεο 

Γηαθήξπμεο έγηλε δεθηή ε πξνζθνξά ηεο Κνηλνπξαμίαο […], αθνχ ζην απφ 

20.09.2018 Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ Πξνζχκθσλν χζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο 

απηήο δελ νξίζηεθε ν θνηλφο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο. 

20. Δπεηδή, ην άξζξν 11 «ΔΝΧΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ – ΤΜΠΡΑΞΔΙ» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεη φηη «Κάζε αλαθνξά 

ζε Κνηλνπξαμία (Κ/Ξ) ζηα παξφληα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζεκαίλεη Έλσζε, 

Κνηλνπξαμία ή χκπξαμε. Η λνκηθή ζχζηαζε ηεο Κ/Ξ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ. Χζηφζν, κεηά ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο, ε λνκηθή ζχζηαζε ηεο Κ/Ξ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κφλνπ αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ. Η 

εγγξαθή ζην χζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηνπ Δπηθεθαιήο ηεο Κ/Ξ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή Πξνζθνξάο απφ κηα Κ/Ξ. Η Πξνζθνξά πξέπεη λα 

ππνβιεζεί απφ ηνλ Δπηθεθαιήο ηεο Κ/Ξ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο: 11.1 Η Πξνζθνξά ζα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά είηε απφ α) φια ηα κέιε 

ηεο Κ/Ξ είηε β) απφ ηνλ Κνηλφ Νφκηκν Δθπξφζσπν ηεο Κ/Ξ. 11.2 Σελ Πξνζθνξά 

ζα ζπλνδεχεη ην ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο Κ/Ξ ή ην ζπκθσλεηηθφ πξφζεζεο 

ζχζηαζεο Κ/Ξ, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο Κ/Ξ. Η ελ ιφγσ 

ζπκθσλία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο: Όηη 

ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο ζα είλαη εηο νιφθιεξνλ, απφ θνηλνχ, εμ αδηαηξέηνπ θαη 

ρσξηζηά ππεχζπλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ΔΡΓΑΙΧΝ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ΤΜΒΑΗ θαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε παχζεη λα 

είλαη κέινο ηεο Κνηλνπξαμίαο θαη/ή ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, ηφηε ηα ελαπνκείλαληα 

κέιε αλαιακβάλνπλ πιήξσο ηε δέζκεπζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη 

νινθιεξψζνπλ ηηο ΔΡΓΑΙΔ θαη ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ φινπο ηνπο πφξνπο πνπ παξέρεη νπνηνδήπνηε κέινο ζηελ 

Κ/Ξ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαζελφο απφ ηα κέιε ηεο Κ/Ξ, ην νπνίν ζα 
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παξακέλεη ακεηάβιεην θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ΤΜΒΑΗ. Η επσλπκία ηνπ 

εηαίξνπ ηεο Κ/Ξ πνπ νξίδεηαη λα ελεξγεί σο επηθεθαιήο ηεο Κ/Ξ θαη πνπ, κε απηή 

ηελ ηδηφηεηα, εμνπζηνδνηείηαη λα ιακβάλεη θαη λα εθηειεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο Κ/Ξ, 

νδεγίεο ηνπ ΓΔΦΑ κεηά ηελ Αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη γηα ζέκαηα 

εθπξνζψπεζεο. Ο θνηλφο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηεο Κ/Ξ». Πεξαηηέξσ, ην 

άξζξν 14 «ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ Α» νξίδεη «Ο Φάθεινο Α ζα πεξηέρεη ηα 

αθφινπζα έγγξαθα, αξηζκεκέλα, κε ηελ παξαθάησ ζεηξά: 14.2.1 Καηαζηαηηθφ 

ηεο Δηαηξείαο θαη αξκφδην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ φξγαλν/πξφζσπν ηεο 

Δηαηξείαο Ο Πξνζθέξσλ, ή ζε πεξίπησζε Κ/Ξ, φια ηα κέιε ηεο Κ/Ξ ζα 

ππνβάινπλ: i) Σν ηζρχνλ Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο ζχζηαζεο ηνπ Πξνζθέξνληνο, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ 

απαξηζκνχληαη παξαθάησ: … (ii) Φεθηαθά ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν ησλ 

Πξαθηηθψλ πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 

ιήςεο απνθάζεσλ ή λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ ηνπ 

Πξνζθέξνληνο: A. ρεηηθά κε ηελ απφθαζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 

Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ. Β. Με ην 

νπνίν δηνξίδεηαη Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ή Νφκηκνη Δθπξφζσπνη νη νπνίνη 

εμνπζηνδνηνχληαη λα εθπξνζσπνχλ ηνλ Πξνζθέξνληα έσο ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ΤΜΒΑΗ. Γ. ε πεξίπησζε Κ/Ξ, κε ην νπνίν δειψλεηαη ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Κ/Ξ θαη θαηνλνκάδεηαη ν Δπηθεθαιήο 

ηεο Κ/Ξ πνπ ζα ζρεκαηηζηεί ζηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ΤΜΒΑΗ. Γ. ε 

πεξίπησζε Κ/Ξ, κε ην νπνίν δηνξίδεηαη ν Κνηλφο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηεο Κ/Ξ. 

… 14.2.2 Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ αλσηέξσ αλαθεξφκελν 

Νφκηκν Δθπξφζσπν ή Ννκίκνπο Δθπξνζψπνπο ηνπ Πξνζθέξνληνο, κε ηελ 

νπνία απνδέρεηαη πιήξσο ηνλ ελ ιφγσ δηνξηζκφ. εκείσζε:  ε πεξίπησζε Κ/Ξ, 

ε ελ ιφγσ δήισζε ππνβάιιεηαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ην Νφκηκν 

Δθπξφζσπν θάζε κέινπο, θαζψο θαη απφ ηνλ Κνηλφ Νφκηκν Δθπξφζσπν». 

21. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο 

πξνζθνκίζζεθε ην απφ 20.09.2018 Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ Πξνζχκθσλν 

χζηαζεο Κνηλνπξαμίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο […] ζην άξζξν 10 

«Γηνίθεζε - Γηαρείξηζε - Δθπξνζψπεζε ηεο Κνηλνπξαμίαο» ηνπ νπνίνπ 
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ζπκθσλείηαη φηη «(η)α φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο, ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ ππνζέζεσλ απηήο θαη ηεο εθπξνζψπεζήο ηεο, θαζψο επίζεο θαη 

δηεχζπλζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ είλαη: (α) oη Γηαρεηξηζηέο θαη (β) ν 

Γηεπζπληήο ηνπ Έξγνπ θαη ν Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο / Δξγνηαμηάξρεο ηνπ 

Έξγνπ. Ο θ. […] πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ […] Ο θ. […] πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ 

[…]. Σνπο αλσηέξσ εθπξνζψπνπο - δηαρεηξηζηέο ζα αλαπιεξψλνπλ ζηα 

θαζήθνληα ηνπο φηαλ απνπζηάδνπλ, αζζελνχλ θιπ. νη: Ο θ. […] σο 

αλαπιεξσηήο ηνπ θ. […] πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ […] Ο θ. […] σο αλαπιεξσηήο 

ηνπ θ. […] πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ […]. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο 

νπνηνπδήπνηε εθπξνζψπνπ - δηαρεηξηζηή ή αλαπιεξσηή ηνπ, ν αληηθαηαζηάηεο 

ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία ε νπνία δηφξηζε ηνλ απνρσξνχληα δηαρεηξηζηή ή 

αλαπιεξσηή. 10.1.2 Οη εθπξφζσπνη - δηαρεηξηζηέο ελεξγνχληεο απφ θνηλνχ, ζα 

εθπξνζσπνχλ ηελ Κνηλνπξαμία ελψπηνλ φισλ ησλ Γεκνζίσλ Αξρψλ, φισλ ησλ 

Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φισλ ησλ 

βαζκψλ, ησλ Σξαπεδψλ θαη ινηπψλ Πηζησηηθψλ Οξγαληζκψλ, ησλ Ιδξπκάησλ 

θαη Σακείσλ Κχξηαο ή θαη Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, ησλ Οξγαληζκψλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο, φισλ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ νπνηαζδήπνηε αξκνδηφηεηνο, θαζψο επίζεο θαη ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο 

θαη ζρέζεηο ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξίην Φπζηθφ Πξφζσπν, θαη ζα δεζκεχνπλ ηελ 

Κνηλνπξαμία κε ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησ απφ ηελ θνηλνπξαθηηθή επσλπκία.  Οη 

εθπξφζσπνη – δηαρεηξηζηέο ελεξγνχληεο απφ θνηλνχ ζα ππνβάιινπλ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ Έξγνπ θαη ζα εηζπξάηηνπλ ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα επ’ 

νλφκαηη θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Κνηλνπξαμίαο, ζα θαηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

εγγπήζεηο θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη αλαιακβάλνπλ απηέο απφ ηνλ Κχξην ηνπ 

Έξγνπ, ζα ππνβάιινπλ πάζεο θχζεσο αηηήζεηο θαη δειψζεηο ηνπ λ.1599/86, ζα 

έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνχλ Δλζηάζεηο θαη Αηηήζεηο Δπίιπζεο Γηαθσλίαο ελψπηνλ 

ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ζα παξίζηαληαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε πξνο ππνζηήξημε απηψλ, ζα ππνγξάθνπλ νπνηνδήπνηε έγγξαθν είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ απηψλ, έζησ θαη εάλ δελ αλαθέξεηαη 

ζην παξφλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηνπ 

Έξγνπ. 
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22. Δπεηδή, απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε δηαρείξηζε θαη 

εθπξνζψπεζε ηεο […] ζα αζθείηαη απφ ηνπο νξηδφκελνπο σο εθπξνζψπνπο – 

δηαρεηξηζηέο, θ.θ. […] θαη […], νη νπνίνη ζα ελεξγνχλ απφ θνηλνχ θαη ζα 

δεζκεχνπλ ηελ Κνηλνπξαμία κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. Πεξαηηέξσ θαη πξνο ην 

ζθνπφ απηφ πξνζθνκίζζεθαλ, αληίζηνηρα, νη απφ 18.09.2018 θαη 26.09.2018 

Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζηηο νπνίεο αλαγξάθεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ην 

δηνξηζκφ ηνπο σο εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπο, παξαπέκπνληαο ζηα απφ 

23.08.2018 θαη 07.09.2018 Πξαθηηθά πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ησλ εηαηξεηψλ, 

αληίζηνηρα, κε ηα νπνία νξίδνληαη σο εθπξφζσπνη ησλ αληίζηνηρσλ κειψλ ηεο 

ππφςε Κνηλνπξαμίαο θαη σο θνηλνί εθπξφζσπνη απηήο.  

23. Δπεηδή, πξνζθνκίζζεθαλ ηα αλσηέξσ Πξαθηηθά πλεδξίαζεο 

ησλ Γ.. ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο, […] θαη […], κε ηα νπνία απνθαζίδεηαη 

φηη νη θ.θ. […] θα […] ζα εθπξνζσπνχλ ηελ θνηλνπξαμία ελεξγψληαο απφ θνηλνχ 

κε ηνλ έηεξν εθπξφζσπν. Δηδηθφηεξα, ζην απφ 23.08.2018 Πξαθηηθφ 

πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο […], απνθαζίζζεθε, φπσο ν θ. […], 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο, εθπξνζσπεί ηελ […] γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ζε θνηλνπξαμία κε ηελ εηαηξεία […] ζηνλ ελ ζέκαηη δηαγσληζκφ, κε ηελ εηδηθή 

εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, θαη κέρξη ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηνπ έξγνπ, λα ππνγξάςεη θαη ππνβάιεη νηηδήπνηε 

απαηηείηαη ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, σο κέινπο ηεο 

θνηλνπξαμίαο, θαζψο θαη φπσο νκνχ κε ηνλ θ. […]  νξηζηνχλ σο λφκηκνη 

εθπξφζσπνη ηεο […] ελψπηνλ ηνπ ΓΔΦΑ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο χκβαζεο, απφ θνηλνχ ελεξγνχληεο. Οκνίσο, κε ην απφ 07.09.2018 

Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο […], απνθαζίζζεθε, φπσο ν 

θ. […], εθπξνζσπεί ηελ […] γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε θνηλνπξαμία κε ηελ 

εηαηξεία […] ζηνλ ελ ζέκαηη δηαγσληζκφ, κε ηελ εηδηθή εληνιή θαη 

πιεξεμνπζηφηεηα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο ηνπ έξγνπ, λα ππνγξάςεη θαη ππνβάιεη νηηδήπνηε απαηηείηαη ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, σο κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο θαη νκνχ 

κε ηνλ θ. […] νξηζηνχλ σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο […] ελψπηνλ ηνπ ΓΔΦΑ 

κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, απφ θνηλνχ ελεξγνχληεο. 
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24. Δπεηδή, πξνζθνκίζζεθαλ ηα απφ 27.09.2018 ζρεηηθά Δπξσπατθά 

Δληαία Έγγξαθα Πξνκήζεηαο (Δ.Δ.Δ.Π.), έλα γηα θάζε εθπξφζσπν, ζηα νπνία 

αλαγξάθεηαη νκνίσο φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα, θ.θ. […] θαη […], ζα 

εθπξνζσπνχλ ηελ Κνηλνπξαμία, νξηδφκελνη σο δηαρεηξηζηέο απηήο, ελεξγψληαο 

απφ θνηλνχ κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ έηεξνπ κέινπο.  

25. Δπεηδή, απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη νη θ.θ. […] θαη […] 

απνηεινχλ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θάζε κέινπο ζηελ Κνηλνπξαμία, νη νπνίνη 

απνηεινχλ θαη ην λφκηκν εθπξφζσπν απηήο, ηεο Κνηλνπξαμίαο, ελεξγνχληεο 

απφ θνηλνχ, εθπξνζψπεζε ηελ νπνία θαη απνδέρζεθαλ, θαηά ηα πξνιερζέληα, 

δηα ηεο απνδνρήο ησλ δηνξηζκψλ ηνπο σο εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπο 

ζηελ ελ ιφγσ Κνηλνπξαμία κε ηηο απφ 18.09.2018 θαη 26.09.2018 Τπεχζπλεο 

Γειψζεηο, αληίζηνηρα θαη θαηά ηνχην πιεξνχληαη νη φξνη ησλ άξζξσλ 11.2 θαη 

14.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο, αθνχ πξνθχπηεη φηη θνηλφ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 

Κνηλνπξαμίαο απνηεινχλ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα πξφζσπα, ηα νπνία θαη 

πξνζθφκηζαλ ηηο πξνβιεπφκελεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

απνδνρή ηνπ δηνξηζκνχ ησλ σο εθπξνζψπσλ ηεο Κνηλνπξαμίαο. 

26. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν δεχηεξνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία. 

27. Δπεηδή, κε ηνλ ηξίην ιφγν ηεο Πξνζθπγήο ηεο, ε πξνζθεχγνπζα 

ππνζηεξίδεη φηη πθίζηαηαη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο, πεξί ηεο 

κε δηεχξπλζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο, αθνχ ζηα άξζξα 12 θαη 15 ηνπ απφ 

20.09.2018 Ιδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ Πξνζπκθψλνπ χζηαζεο Κνηλνπξαμίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο […] ππνιακβάλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε δηεχξπλζε ηεο 

Κνηλνπξαμίαο, ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ζην πξφζσπν ελφο κέινπο ηεο, κηαο 

εθ ησλ ξεηά αλαθεξνκέλσλ ζην ελ ιφγσ ζπκθσλεηηθφ θαηαζηάζεσλ, θαηά 

πιήξε αληίζεζε κε ην άξζξν 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 

28. Δπεηδή ζην άξζξν 11 «ΔΝΧΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ – ΤΜΠΡΑΞΔΙ» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη φηη «(η)ελ 

Πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεη ην ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο Κ/Ξ ή ην ζπκθσλεηηθφ 

πξφζεζεο ζχζηαζεο Κ/Ξ, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο Κ/Ξ. Η 
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ελ ιφγσ ζπκθσλία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο 

πιεξνθνξίεο: Όηη ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο ζα είλαη εηο νιφθιεξνλ, απφ θνηλνχ, 

εμ αδηαηξέηνπ θαη ρσξηζηά ππεχζπλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ΔΡΓΑΙΧΝ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΤΜΒΑΗ θαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε απφ ηα 

κέιε παχζεη λα είλαη κέινο ηεο Κνηλνπξαμίαο θαη/ή ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, ηφηε ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε αλαιακβάλνπλ πιήξσο ηε δέζκεπζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

θαη νινθιεξψζνπλ ηηο ΔΡΓΑΙΔ θαη ζα είλαη  εμνπζηνδνηεκέλα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ φινπο ηνπο πφξνπο πνπ παξέρεη νπνηνδήπνηε κέινο ζηελ Κ/Ξ 

…».  

29. Δπεηδή, ζην απφ 20.09.2018 πξνζθνκηδφκελν Ιδησηηθφ 

πκθσλεηηθφ Πξνζχκθσλν χζηαζεο Κνηλνπξαμίαο, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο […] 

θαη ζην άξζξν 12 «Δηδηθέο Γηαηάμεηο» απηνχ, αλαθέξεηαη φηη «(θ)αζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο Κνηλνπξαμίαο, θαζψο θαη θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζήο ηεο, 

απαγνξεχεηαη ε ιήςε πξνζσξηλψλ, ζπληεξεηηθψλ ή αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ απφ 

ηα Κνηλνπξαθηνχληα κέξε ζε βάξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο ελ γέλεη πεξηνπζίαο 

ηεο Κνηλνπξαμίαο, ηδηαίηεξα απαγνξεχεηαη ε ζθξάγηζε γξαθείσλ, ζπλεξγείσλ, 

εξγνηαμίσλ θαη ελ γέλεη εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθψλ απηήο, θαζψο θαη ε κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν παξαθψιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Απαγνξεχεηαη 

ξεηά ε δηεχξπλζε ηεο Κνηλνπξαμίαο κε ζπκκεηνρή ζ’ απηήλ θαη άιινπ ή άιισλ 

κειψλ θαη κφλν κε νκφθσλε απφθαζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Καλέλα απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη πξνο άιιν Μέινο ηεο 

Κνηλνπξαμίαο ή πξνο ηξίην, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ην 

κεξίδην ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θνηλνπξαθηηθή επηρείξεζε, νχηε θπζηθά λα 

εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ απφ ην παξφλ, ρσξίο πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ άιινπ Μέινπο». Δπέθεηλα, ζην άξζξν 15 «Γηεπθξηλίζεηο – Λνηπέο 

πκθσλίεο» νξίδεηαη φηη «(α) Δηδηθά ζπκθσλείηαη φηη ζε πεξίπησζε ιχζεο, 

πηψρεπζεο ή ζέζεο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο – 

Μέινπο ηεο Κνηλνπξαμίαο, ην Μέινο απηφ ζα εμέξρεηαη ηεο Κνηλνπξαμίαο 

απηνδηθαίσο, ακέζσο θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε θαη ην Μέινο ή ηα κέιε 

πνπ παξακέλνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ε θνηλνπξαθηηθή επηρείξεζε ζα δηεπξπλζεί 
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κε ηελ είζνδν θαη άιινπ ή άιισλ κειψλ, ζα ζπλερίδνπλ απηά ηελ θνηλνπξαθηηθή 

επηρείξεζε κέρξη πέξαηνο ηνπ ζθνπνχ ηεο …». 

30. Δπεηδή, απφ ηε γξακκαηηθή εξκελεία ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο 

Γηαθήξπμεο νπδφισο πξνθχπηεη απαγφξεπζε δηεχξπλζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο. 

Σνπλαληίνλ, ελαξγψο ζπλάγεηαη ε δπλαηφηεηα ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο 

Κνηλνπξαμίαο λα είλαη έλα, αιιά θαη πεξηζζφηεξα, δειαδή γίλεηαη έηζη απνδεθηή 

ε πεξίπησζε ηεο δηεχξπλζεο ηνπ θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε έγθξηζεο ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/2016, 

ν νπνίνο δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφςε χκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ζηνλ 

ππφςε φξν ηεο Γηαθήξπμεο πξνβιέπεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ επζχλε 

ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο θαη ηπρφλ ηέηνηα απαγφξεπζε δηεχξπλζεο ηεο 

Κνηλνπξαμίαο, σο αβαζίκσο ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη επηβάιιεηαη απφ 

ηε Γηαθήξπμε, νπδέλ φθεινο ζα πξνζέθεξε ζηνλ ΚηΔ, δεδνκέλεο φηη ηα 

πεξηζζφηεξα θνηλνπξαθηνχληα κέιε παξέρνπλ, αληίζηνηρα, πεξηζζφηεξα 

ερέγγπα νκαιήο ζπλέρηζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ε δε ζρεηηθή πξφβιεςε 

ηεο Γηαθήξπμεο πεξί δπλαηφηεηαο δηεχξπλζεο εληάζζεηαη ζηε ινγηθή ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ Έξγνπ θαη ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο, 

ιχζεο θ.ι.π. ελφο εθ ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο θαη είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξα 167 θαη 195). πλεπψο θαη θαηά ηνχην, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ δεθηνί σο βάζηκνη νη ζρεηηθά πξνβαιιφκελνη ηζρπξηζκνί ηφζν 

ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, φζν θαη ηεο παξεκβαίλνπζαο.  

31. Δπεηδή, σο εθ ηνχηνπ, ν ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο απηφο, ζα πξέπεη 

λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο. 

32. Δπεηδή, ηνχησλ νχησο ερφλησλ, πξνθχπηεη φηη λνκίκσο έγηλε 

απνδεθηή ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο θνηλνπξαμίαο κε ηελ επσλπκία […], σο 

πιεξνχζα ην Νφκν θαη ηε Γηαθήξπμε θαηά ηα πξνιερζέληα, απνξξηπηνκέλσλ 

ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ ηεο Πξνζθπγήο πεξί ηνπ αληηζέηνπ σο λφκσ θαη 

νπζία αβάζηκσλ. 

33. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο αβάζηκε, λφκσ θαη νπζία.  
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34. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ 

θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα, πνζνχ 15.000,00 € (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε 

θσδηθφ 242684618959 0118 0055), πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.  

 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

 

Απνξξίπηεη ηελ Πξνζθπγή. 

Γέρεηαη ηελ Παξέκβαζε. 

Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ (ειεθηξνληθφ 

παξάβνιν κε θσδηθφ 242684618959 0118 0055), πνζνχ δέθα πέληε ρηιηάδσλ 

επξψ (15.000,00 €). 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 9 

Ιαλνπαξίνπ 2019.  

 

     H Πρόεδρος                                          Η Γραμμαηέας 

 

Νεκηαρία – Πηνελόπη Σαμανίδη               Εσαγγελία Ζαθειράηοσ 

 

 


