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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΘΚΑΣΘΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

4οΚΛΘΜΑΚΘΟ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 22.01.2019, κε ηελ εμήο ζύλζεζε: 

Νεθηαξία – Πελειόπε Σακαλίδε, Πξόεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, 

Δηζεγεηήο θαη Κπξηαθή ηδεξνπνύινπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ από 21.12.2018 (εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ζην 

δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ ζην Δ..Η.ΓΗ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, 

κε Γεληθό Αξηζκό Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 

Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ) 1370/24.12.2018, ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  κε ηελ 

επσλπκία […] θαη ηνλ δ.η. […], πνπ εδξεύεη ζην […], νδόο […], αξ. […] θαη 

εθπξνζσπείηαη λόκηκα. 

Καηά ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, πνπ εδξεύεη ζηελ 

Αζήλα, νδόο Μπνπκπνπιίλαο, αξ. 20-22 θαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/ΓΠΤΑΣΠ/ΣΠΓΤΤ/643169/42144/6125/2257/12-12-2018 κε ΑΓΑ: 

7ΜΘΒ4653Π4-Ω9Μ απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ κε ζέκα: Έγθξηζε 

ησλ Πξαθηηθώλ ησλ ππ΄ αξ. 1 θαη 2 πλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο 

απνηειεζκάησλ δηαγσληζκώλ θαη δηαδηθαζηώλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

ζπκθσληώλ – πιαηζίνπ κε θνπό ηελ παξνρή Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο 

Κηηξίσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟΑ (Σνκέα Πνιηηηζκνύ), κε ηελ 

νπνία απνθαζίζηεθε, θαη’ απνδνρήλ ηνπ Πξαθηηθνύ ππ’ αξηζ. 1/πλ 13ε, 9ε, 

22ε/11.2018, ν απνθιεηζκόο ηεο πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο, «ΔΛΔΚΣ Α.Δ.», 

αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 1/2018 Γηαθήξπμε κε ηελ νπνία πξνθεξύρηεθε 

αλνηθηόο, δεκόζηνο, ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα 

ηελ παξνρή Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο Κηηξίσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

ΤΠΠΟΑ (Σνκέα Πνιηηηζκνύ). 
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Σνπ παξεκβαίλνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηελ επσλπκία «[…] θαη 

ηνλ δ.η. […], πνπ εδξεύεη ζηελ […], νδόο […], αξ. […] θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα 

θαη ν νπνίνο θαηέζεζε ηελ από 31.12.2018 Παξέκβαζή ηνπ. 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηνπ ν πξνζθεύγσλ επηδηώθεη ηελ 

αθύξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ 

κε ζπλλόκσο επηθπξώζεθε ην Πξαθηηθό ππ’ αξηζ. 1/πλ 13ε, 9ε, 22ε/11.2018, κε 

ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ν απνθιεηζκόο ηεο πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο, […], 

θαηά ηα εηδηθόηεξα ππνζηεξηδόκελα ζε απηήλ. 

Με ηελ Παξέκβαζή ηνπ ν παξεκβαίλσλ, αηηείηαη ηελ απόξξηςε ηεο 

ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο θαη ηε δηαηήξεζε ηζρύνο ηεο 

πξνζβαιιόκελεο, θαζώο θαη ηελ πξόνδν ηεο ππό θξίζε δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, θαηά ηα εηδηθόηεξα ππνζηεξηδόκελα ζε απηήλ.  

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνύ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή 

       Αθνύ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

     θέθηεθε θαηά ην Νόκν 

1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 1/2018 Γηαθήξπμε ηεο Τπνπξγνύ  

Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ πξνθεξύρζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνύ, δεκόζηνπ, 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή 

«Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο Κηηξίσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟΑ 

(Σνκέα Πνιηηηζκνύ)», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 108.870,97 € ρσξίο Φ.Π.Α. 

θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό 

Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο 09.10.2018 κε ΑΓΑΜ 

18PROC003839730 θαζώο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.∆Η..) ζηηο 15.10.2018, όπνπ 

έιαβε πζηεµηθό Αξηζµό: α/α 63411 

2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λόκηκν 

παξάβνιν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 
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147) θαη άξζξν 5 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ Α΄ 64), πνζνύ 600,00 € 

(ειεθηξνληθό παξάβνιν κε θσδηθό 249357909959 0219 0034), ην νπνίν θαη 

ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό 0,5% επί ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο ηεο 

ζύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. (108.870,97€ Υ 0,5%) θαη ην νπνίν ζπληζηά, θαηά ηηο 

πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, ην θαηώηαην πνζό παξαβόινπ πνπ δύλαηαη λα 

πξνζθνκίζεη ν πξνζθεύγσλ ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία απηνύ ζε πνζνζηό 0,5% 

επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο ππνιείπεηαη ηνπ 

σο άλσ θαηώηαηνπ πνζνύ, σο ελ πξνθεηκέλσ. Σν ελ ιόγσ πνζό πιεξώζεθε 

ζύκθσλα κε ην πξνζθνκηδόκελν e-παξάβνιν απηόκαηεο δέζκεπζεο, ην νπνίν 

έρεη εθδνζεί γηα ηνλ θνξέα «Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ 

(Α.Δ.Π.Π.) θαη ηελ πξνζθνκηδόκελε απόδεημε πιεξσκήο.  

3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ 

Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ Α΄ 64).  

4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκόο, ελόςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

(ππεξεζία), ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ ύςνπο 108.870,97 € ρσξίο 

Φ.Π.Α., ζύκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 θαη 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

ηνπ ρξόλνπ δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. (9.10.2018), 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύνπλ - ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147), εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπώο ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. 

θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 

4412/2016. 

5. Δπεηδή, ε ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζύκθσλα 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 όηη ε πξνζβαιιόκελε θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο ζηηο 13.12.2018 θαη ε πξνζθεύγνπζα σο ζπλνκνινγεί 

ζηελ Πξνζθπγή ηεο (ζει. 3, πεδίν Γ.) έιαβε γλώζε ηεο πξνζβαιιόκελεο ζηηο 
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14.12.2018, ε δε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 21.12.2018, ήηνη 

εληόο ηεο δεθαήκεξεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο.  

6. Δπεηδή, ν πξνζθεύγσλ κε πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ ζηξέθεηαη 

θαηά ηεο ππόςε πξνζβαιιόκελεο, δνζέληνο όηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ππό εμέηαζε δηαγσληζκνύ, ζπκκεηείρε ζε απηόλ, 

ππνβάιινληαο ζρεηηθή πξνζθνξά, ε νπνία θαη απνξξίθζεθε θαηά ην ζηάδην 

αμηνιόγεζεο ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά» θαη γηα ην ιόγν απηό έρεη άκεζν, ελεζηώο θαη πξνζσπηθό έλλνκν 

ζπκθέξνλ, όπσο αθπξσζεί ε πξνζβαιιόκελε πξάμε, κε ηελ νπνία θξίζεθε 

θαηά κε λόκηκε θαη εζθαικέλε θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηα εηδηθόηεξα 

αλαθεξόκελα ζηνπο ιόγνπο ηεο Πξνζθπγήο ηνπ, σο κε απνδεθηή ε πξνζθνξά 

απηνύ.  

7. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηώο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηηο 

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

Π.Γ.39/2017 παξεκβαίλεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο […], αθνύ ε ελ ιόγσ 

Πξνζθπγή, όπσο πξνθύπηεη από ηνλ ειεθηξνληθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ, 

θνηλνπνηήζεθε ζηνλ παξεκβαίλνληα ζηηο 24.12.2018 θαη ε ελ ιόγσ Παξέκβαζε 

αζθήζεθε ζηηο 31.12.2018, ήηνη εληόο ηεο δεθαήκεξεο λόκηκεο πξνζεζκίαο. Ο 

παξεκβαίλσλ, δε, έρεη πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξέκβεη, αθνύ 

επηδηώθεη ηε δηαηήξεζε ηζρύνο ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο, κε ηελ νπνία έγηλε 

δεθηή ε θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ ζηελ ππό θξίζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη 

αλαδείρζεθε απηόο σο πξνζσξηλόο κεηνδόηεο. Δηέξσζελ, ε ελ ιόγσ 

Παξέκβαζε, αζθήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ, ζύκθσλα κε 

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

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

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη όηη: «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 
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ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Τίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη όηη: «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 

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. 

9. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ηόζν ε ππό θξίζε Πξνζθπγή, όζν θαη ε 

Παξέκβαζε είλαη ηππηθά παξαδεθηέο θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ ζηελ νπζία 

ηνπο. 

10. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή κε ην ππ’ αξηζ. Πξση. ΤΠΠΟΑ / 

ΓΓΟΤ / ΓΠΤΑΣΠ / ΣΠΓΤΤ / 675351 / 44826 / 6278 / 2309 / 28.12.2018 

έγγξαθό ηεο, εθθξάδεη ηηο απόςεηο ηεο επί ηεο ελ ιόγσ Πξνζθπγήο, 

αλαθέξνληαο όηη ην ζύλνιν ησλ ηζρπξηζκώλ πνπ πξνβάιιεη ε πξνζθεύγνπζα 

ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί θαηά ηα εηδηθόηεξα ππνζηεξηδόκελα ζηηο απόςεηο ηεο.  

11. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα κε ηνλ πξώην ιόγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

ππνζηεξίδεη όηη εζθαικέλσο ε ηερληθή ηεο πξνζθνξά απνξξίθζεθε θαηά ην 

ζηάδην αμηνιόγεζεο ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά», αθνύ ε πξνζθνξά ηεο ήηαλ ζύκθσλε κε ην άξζξν 2.2.5.2 

«Απνδεηθηηθά κέζα» ηεο Γηαθήξπμεο, δνζέληνο όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν απηό 

νη δηαγσληδόκελνη δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή 

άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, εθόζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή είρε ηε δπλαηόηεηα 

όπσο ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά ή πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ 

πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ κεηά από δήισζε ζπλαίλεζεο ηνπ 
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δηαγσληδόκελνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην Σ.Δ.Τ.Γ. Δηδηθόηεξα θαη ελ 

πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη όηη ην θαηαηεζηκέλν από απηήλ 

Σ.Δ.Τ.Γ. πεξηειάκβαλε όιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη παξείρε δήισζε 

ζπγθαηάζεζεο πξνο ηελ αλαζέηνπζα όπσο απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιεη ζην Σ.Δ.Τ.Γ. θαη 

νπδεκία ππνρξέσζε είρε γηα ηελ θαηάζεζε άιινπ πηζηνπνηεηηθνύ.  

12. Δπεηδή, ν όξνο 2.2.5 «Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο» 

ηεο Γηαθήξπμεο, ππνπεξίπησζε 2.2.5.1 «Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξψλ», νξίδεη όηη «Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην 

άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Τππνπνηεκέλν Έληππν Υπεχζπλεο Γήισζεο 

(ΤΔΥΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα 

Παξάξηεκα ΙΙΙ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 … … Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο …». Πεξαηηέξσ, ζηνλ όξν 2.2.5.2 «Απνδεηθηηθά 

κέζα» νξίδεηαη φηη «|Α. Τν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη 

φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.1 έσο 2.2.4, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. Οη νηθνλνκηθνί 

θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ 
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πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ 

θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα 

πξνεπηινγήο. Η δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

εκπεξηέρεηαη ζην Τππνπνηεκέλν Έληππν Υπεχζπλεο Γήισζεο (ΤΔΥΓ) ηνπ 

άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα 

ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε 

ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ. Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 

απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ … Η 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 

2.2.3.1, β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 α πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ 

ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο 

εκεδαπνχο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο 

πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ. 4412/2016, 

πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη … γ) 

… δ) … B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε 

θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζεο. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα ζρεηηθά Δπηκειεηήξηα/ 

Μεηξψα. …  Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη 
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ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 

ζπγθξφηεζε Γ.Σ. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ 

ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα 

πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 

θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ.  

13. Δπεηδή, από ηε ζεώξεζε ηεο πξνζθνξάο κε αξηζκό 115610 ηεο 

πξνζθεύγνπζαο πξνθύπηεη όηη δελ είραλ επηζπλαθζεί ζε απηήλ ηα 

πξνβιεπόκελα από ηνλ όξν 2.2.5 ηεο Γηαθήξπμεο απνδεηθηηθά κέζα, ήηνη εθείλα 

ηεο ππνπαξαγξάθνπ Β.3: Α) Έγγξαθα πεξί ζύζηαζεο θαη λόκηκεο 

εθπξνζώπεζεο ηεο Δηαηξείαο, θαζώο θαη ηεο ππνπαξαγξάθνπ Β2, ήηνη 

Πηζηνπνηεηηθό νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ ή Δκπνξηθνύ & Βηνκεραληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ πεξί εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ζηα Μεηξώα ηνπ, γηα ην νπνίν, 

όκσο, ππήξρε ζρεηηθή παξαπνκπή, ζε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (link). 

Δπηπξνζζέησο, από ηελ επηζθόπεζε ηνπ ππνβιεζέληνο εγγξάθνπ Σ.Δ.Τ.Γ. 

πξνθύπηεη όηη όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο ππνπαξαγξάθνπ Β.3: Α) (έγγξαθα 

πεξί ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο ηεο Δηαηξείαο), νπδεκία αλαθνξά ζε 

ζρεηηθή εζληθή βάζε δεδνκέλσλ πθίζηαηαη θαη νπδεκία παξαπνκπή (link) ζε 

ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηεύζπλζε βάζεο δεδνκέλσλ. Δηδηθόηεξα θαη πξνο 

ηεθκεξίσζε ηνπ όξνπ 2.2.5.2. ππνπαξάγξαθνο Β3 ζην ππόςε Σ.Δ.Τ.Γ. 

αλαθεξόηαλ επί ιέμε «Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα Αλψλπκε εηαηξεία δηαρείξηζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Πξφεδξνο & Γλσλ Σχκβνπινο: […], Γλσλ Σχκβνπινο: […] & Μέινο: […]. Οη 

κνξθέο, ε έθηαζε θαη ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην 

θαηαζηαηηθφ & ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ». 
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14. Δπεηδή, από ηε γξακκαηηθή εξκελεία ησλ πξναλαθεξόκελσλ 

δηαηάμεσλ, όξνο 2.2.5.2 «Απνδεηθηηθά κέζα»  (βι. ζθέςε 12 ηεο παξνύζαο) 

ελαξγώο ζπλάγεηαη όηη απαηηείηαη από ηε Γηαθήξπμε ε πξνζθόκηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ησλ όξσλ 2.2.3 θαη 2.2.4. ηεο Γηαθήξπμεο, αθνύ νξίδεηαη, σο 

αλαθέξζεθε όηη «… Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: … Β.3. Γηα ηελ απφδεημε 

ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.Σ. ζε ζψκα, ζε 

πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ 

ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη 

ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ 

λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο 

εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ 

ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ». Καη’ αθνινπζίαλ ν 

πξνβαιιόκελνο ηζρπξηζκόο ηεο πξνζθεύγνπζαο όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Γηαθήξπμεο δελ ππνρξενύηαλ λα πξνζθνκίζεη νπνηνδήπνηε άιιν 

πηζηνπνηεηηθό, εη κε κόλνλ ην Σ.Δ.Τ.Γ., ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λόκσ 

αβάζηκνο. 

15. Δπεηδή, επέθεηλα θαη ζύκθσλα κε ηνλ όξν 2.2.5.2 ηεο 

Γηαθήξπμεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ 

δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο 

ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ. ηελ ππό θξίζε πεξίπησζε, πξνθύπηεη από ηε ζεώξεζε ηνπ 

ππνβιεζέληνο Σ.Δ.Τ.Γ. (βι. ζθέςε 13 ηεο παξνύζαο) όηη ε πξνζθεύγνπζα δε 
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δήισζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ, νύηε πθίζηαηαη ζρεηηθή παξαπνκπή ζε 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (link) ζην πξνζθνκηδόκελν από απηήλ Σ.Δ.Τ.Γ., πξνο 

άληιεζε πιεξνθνξηώλ θαη πξνο έιεγρν ησλ δεινύκελσλ ζην Σ.Δ.Τ.Γ., 

αλαθνξηθά κε ηε λόκηκε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηε λόκηκε εθπξνζώπεζή 

ηεο, ζύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε. Ωο εθ ηνύηνπ θαη ν ηζρπξηζκόο απηόο ηεο 

πξνζθεύγνπζαο είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, λόκσ θαη νπζία, αθνύ 

νπδεκία δήισζε εζληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζην πξνζθνκηδόκελν Σ.Δ.Τ.Γ. ηεο 

πξνζθεύγνπζαο πθίζηαηαη όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ όξνπ 2.2.5.2. 

ππνπαξάγξαθνο Β3 θαη ζπλεπώο ε πξνζθνξά ηεο δελ θάιππηε ηνπο όξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο.  

16. Δπεηδή θαη’ αθνινπζίαλ ν πξώηνο ιόγνο ηεο ππό θξίζεο 

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

17. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα κε ηνλ δεύηεξν ιόγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

ππνζηεξίδεη όηη ε πξνζβαιιόκελε ζα πξέπεη λα αθπξσζεί, αθνύ παξαβηάζζεθε 

ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, δνζέληνο όηη απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο γηα 

κε πξνζθόκηζε δηθαηνινγεηηθώλ, θαίηνη από ηε Γηαθήξπμε δελ απαηηνύληαλ ε 

πξνζθόκηζε απηώλ, σο εζθαικέλσο ζεώξεζε ε αλαζέηνπζα αξρή, αιιά 

απαηηνύληαλ λα πξνζθνκηζζνύλ ζην επόκελν ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο από ηνλ 

αλαθεξπρζέληα αλάδνρν. 

18. Δπεηδή, αλαθνξηθά κε ην ιόγν απηόλ, ηζρύνπλ mutatis mutandis 

ηα όζα έγηλαλ δεθηά αλσηέξσ ζηε ζθέςε 14 ηεο παξνύζαο θαη ζπλεπώο ν 

ιόγνο απηόο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκνο, αθνύ από 

ηηο δηαηάμεηο ηεο Γηαθήξπμεο απαηηνύληαλ ε ππνβνιή ησλ πηζηνπνηεηηθώλ 

απόδεημεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη εθπξνζώπεζεο ηεο πξνζθεύγνπζαο είηε ή 

αλαγξαθή ζρεηηθήο παξαπνκπήο ζε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πξνο απόδεημε 

απηώλ, όξνπο πνπ ελ πξνθεηκέλσ δελ ηήξεζε ε πξνζθεύγνπζα. 

19. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζηελ ππό θξίζε πεξίπησζε θαη σο βαζίκσο 

ε αλαζέηνπζα αξρή ππνζηεξίδεη, όια ηα δεηεζέληα δηθαηνινγεηηθά από ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο, πιελ ηεο απόδεημεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη 



 
 

Αριθμός απόθαζης: 76/2019 

 

11 
 

εθπξνζώπεζεο ηεο πξνζθεύγνπζαο, έγηλαλ απνδεθηά από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, θαζώο πξνϋπήξρε ζρεηηθόο ζύλδεζκνο (link) ζηα θαηάιιεια ζεκεία ηνπ 

Σ.Δ.Τ.Γ. θαη γηα ηα νπνία πηζηνπνηήζεθε ε ηζρύο ηνπο. πλεπώο, εηο νπδέλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή παξαβίαζε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, σο αβαζίκσο ε 

πξνζθεύγνπζα ππνζηεξίδεη, αθνύ δελ απνδέρζεθε ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

πξνζθόκηζε ησλ ππόςε εγγξάθσλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε ζρεηηθόο 

ζύλδεζκνο παξαπνκπήο ζε βάζε δεδνκέλσλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηε 

Γηαθήξπμε. 

20. Δπεηδή, ηνύησλ δνζέλησλ ν δεύηεξνο ιόγνο ηεο ππό θξίζεο 

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

21. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα κε ηνλ ηξίην ιόγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

ππνζηεξίδεη όηη ε πξνζβαιιόκελε ζα πξέπεη λα αθπξσζεί, αθνύ παξαβηάδεη ηνλ 

νπζηώδε όξν, 3.1.2. «Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ», ηεο Γηαθήξπμεο. 

22. Δπεηδή, ν ιόγνο απηόο ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί 

σο αόξηζηνο. Καη ηνύην δηόηη νπδεκία αλαθνξά πθίζηαηαη ζην έγγξαθν ηεο 

Πξνζθπγήο αλαθνξηθά κε ην πώο ζπληειέζζεθε ε ηζρπξηδόκελε παξαβίαζε, 

παξά κόλνλ επαλαιακβάλεηαη επί ιέμεη ν όξνο απηόο ηεο Γηαθήξπμεο. 

23. Δπεηδή, ηνύησλ νύησο ερόλησλ, πξνθύπηεη όηη λνκίκσο 

απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο πξνζθεύγνπζαο θαηά ηα πξνιερζέληα, 

απνξξηπηνκέλσλ ησλ πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ ηεο Πξνζθπγήο πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκσλ. 

24. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππό θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκε.  

25. Δπεηδή, ύζηεξα από ηελ πξνεγνύκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ 

θαηέζεζε ε πξνζθεύγνπζα, πνζνύ 600,00 (ειεθηξνληθό παξάβνιν κε θσδηθό 

249357909959 0219 0034), πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 363 

παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.  
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Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

 

Απνξξίπηεη ηελ Πξνζθπγή. 

Γέρεηαη ηελ Παξέκβαζε. 

Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβόινπ (ειεθηξνληθό 

παξάβνιν κε θσδηθό 249357909959 0219 0034), πνζνύ εμαθνζίσλ επξώ 

(600,00 €). 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 22 Ιαλνπαξίνπ 2019 ζηνλ Αγ. Ισάλλε Ρέληε θαη 

εθδόζεθε απζεκεξόλ.  

 

     H Πρόεδρος                                        Η Γραμμαηέας 

 

Νεκηαρία–Πηνελόπη Σαμανίδη                Εσαγγελία Ζαθειράηοσ 

 


