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H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 11.08.2020, με την εξής σύνθεση: 

Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη και Νικόλαος 

Σαββίδης, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 06.07.2020 (ημερομηνία κατάθεσης στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ) με και με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

867/07.07.2020 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα, ένωσης 

προσώπων με την επωνυμία «......», που εδρεύει ….. και εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Κατά της Περιφέρειας ....., που εδρεύει …..  και εκπροσωπείται 

νόμιμα.  

Των παρεμβαινουσών: 1. Ένωση εταιρειών με την επωνυμία 

«…..», που εδρεύει στην ….. και εκπροσωπείται νόμιμα, ως και τα κατ’ ιδίαν 

μέλη αυτής, 2. Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «.....» και με διακριτικό 

τίτλο «.....», που εδρεύει ….. και εκπροσωπείται νόμιμα. 3. Ανώνυμη εταιρεία 

με την επωνυμία «.....», και με διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει ….. και 

εκπροσωπείται νόμιμα. 4. Η ανώνυμη αλλοδαπή εταιερία με την επωνυμία 

«.....», η οποία εδρεύει στη ………, στην πόλη ….., επί της οδού …… και 

εκπροσωπείται νόμιμα.  

Με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα αιτείται την 

ακύρωση της υπ’ αριθ. 14/755/05.06.2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής  (εφεξής «η προσβαλλόμενη») στο 

πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ……..» με σύμπραξη Δημόσιο και 
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Ιδιωτικού τομέα. Ετέρωθεν, οι παρεμβαίνουσες αιτούνται όπως απορριφθεί η 

Προσφυγή και διατηρηθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε τον Εισηγητή, Κωνσταντίνο 

Κορομπέλη. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα, 

σκέφτηκε κατά το Νόμο 

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

παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 363 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Α΄ 147) και άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64), ποσού 

15.000,00 ευρώ (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό .....).  

2. Επειδή, με την υπ’ αριθ. πρωτ. ..... Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος προκηρύχθηκε δημόσιος, ανοικτός, ηλεκτρονικός, άνω των 

ορίων, διαγωνισμός με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την Α’ 

Φάση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ………» με σύμπραξη 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 

..... και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό: α/α ...... Το 

αντικείμενο της υπόψη Σύμπραξης αφορά στο σχεδιασμό, χρηματοδότηση, 

προμήθεια/εγκατάσταση, αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου και τεχνική 

διαχείριση (ήτοι συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση) του συστήματος και 

των υποδομών οδοφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της 

Περιφέρειας …......, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συστημάτων 

τηλεδιαχείρισης, ελέγχου και συνοδευτικών έργων, για χρονικό διάστημα έως 

δεκαέξι (16) έτη από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του Έργου, που 

θα καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, μετά την έναρξη 

λειτουργίας των υποδομών, έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 8.038.831,00 Ευρώ 

και θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διαλόγου 
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(Στάδιο Β.Ι.) κατά την Β ́ Φάση του Διαγωνισμού, ενώ ο συνολικός 

προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του Έργου, που θα 

καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης κατά την περίοδο μετά την 

έναρξη λειτουργίας των υποδομών, έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά 

παρούσα αξία, σε Ευρώ 8.038.831,00 χωρίς Φ.Π.Α και θα οριστικοποιηθεί 

μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του (ιαλόγου (Στάδιο Β.Ι.) και εν 

όψει της υποβολής δεσμευτικών Προσφορών εκ μέρους των διαγωνιζομένων, 

κατά τη Β’ Φάση του διαγωνισμού.  

3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του 

(προμήθεια και υπηρεσία), της νομικής φύσης του αναθέτουσας αρχής, που 

αποτελεί μη κεντρική κυβερνητική αρχή και ανήκει στον υποτομέα Ο.Τ.Α., της 

ανωτέρω προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (άρθρο 345 παρ. 1 

του Ν. 4412/2016) και του χρόνου αποστολή της Προκήρυξης προς 

δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε., εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οικείων 

διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της 

Α.Ε.Π.Π., ενώ έχει γίνει χρήση και του τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 362 

παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017). Περαιτέρω, η 

υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 1 (α) του άρθρου 

361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 (α) του Π.Δ. 39/2017, έχει 

κατατεθεί εμπροθέσμως, δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 

κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 24.06.2020 και η 

προθεσμία προς άσκηση προσφυγής έληγε στις 04.07.2020, ημέρα Σάββατο, 

κατά Νόμον ημέρα εξαιρετέα και συνεπώς παρατάθηκε για την ίδια ώρα της 

επόμενης εργάσιμης ημέρας (βλ. Α.Ε.Π.Π. 309/2020, 567/2018, 524/2018, 

330/2018, 175/2017), ήτοι τη Δευτέρα 06.07.2020, οπότε και ασκήθηκε η υπό 

κρίση Προσφυγή. 

4. Επειδή, στην υπό κρίση διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν έξι  

οικονομικοί φορείς, ήτοι 1) «......» 2) «......» 3) «…..» 4) «…..» και ήδη πρώτη 

παρεμβαίνουσα, 5) «…...» και ήδη προσφεύγουσα και 6) «.....» Στις 

17.01.2020 η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των προσφορών καθώς και σε αποσφράγιση και μονογραφή, των στοιχείων 

των έγχαρτων Υποφακέλων των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που 

είχαν υποβάλλει οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την παρ. 11.7 της Προκήρυξης 
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και εν συνεχεία σε διαδοχικές κλειστές συνεδριάσεις (στις 23.01.2020, 

24.01.2020 και 15.05.2020) προέβη σε έλεγχο και αξιολόγηση των στοιχείων 

και των δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης που υποβλήθηκαν με τους Φακέλους 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τους Υποψηφίους και συνέταξε το από 28 

Μαίου 2020 Πρακτικό με τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης και εισηγήθηκε 

την έγκριση αυτού από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ...... Στις 

24/06/2020 με το με αρ 78989 έγγραφο της ..... / Δ/νση Τεχνικών Έργων ….., 

κοινοποιήθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, υπ’ αριθ. 14/755/05.06.2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ....., με την οποία 

εγκρίνεται το επισυναπτόμενο στην απόφαση αυτή από 28.05.2020 Πρακτικό 

της Επιτροπής Διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού και με το οποίο 

προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της Β ́ φάσης του Διαγωνισμού, ήτοι στην 

συμμετοχή στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι οικονομικοί φορείς «…..», «…..» 

και «…..» και αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της Β ́ Φάσης του 

Διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς «…..», «…..» και Εένωση «…..». 

Συνεπώς, εν γένει παραδεκτώς και με προφανές έννομο συμφέρον, άμεσο, 

προσωπικό και ενεστώς, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της 

προσβαλλόμενης απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 367 του Ν. 

4412/2016 και τα άρθρα 3 και 18 του Π.Δ. 39/2017, κατά το μέρος με το 

οποίο, γίνεται αποδεκτή, κατ’ αποδοχή του από 28.05.2020 Πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η αίτηση συμμετοχής της 

συνυποψήφιας Ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «…..», αφού 

ως ισυχρίζεται υφίσταται ζημία από την αποδοχή της συμμετοχής της ενώ ο 

φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπέβαλε παραβιάζει σαφείς και 

ρητούς όρους της Προκήρυξης που έπρεπε να οδηγήσουν στον αποκλεισμό 

της από το επόμενο στάδιο της Β  ́ Φάσης του διαγωνισμού. Ετέρωθεν, με 

πρόδηλο έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 362 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 7 του 

Π.Δ.39/2017, η Ένωση εταιρειών με την επωνυμία «…..», ως και τα κατ’ ιδίαν 

μέλη αυτής, «.....», «.....» και «.....» της οποίας η αίτηση συμμετοχής στον Α’ 

Φάση του διαγωνισμού έγινε αποδεκτή, η Παρέμβασή της αυτή δε, ασκείται 

εμπροθέσμως, αφού η υπό κρίση Προσφυγή κοινοποιήθηκε στις 

παρεμβαίνουσες στις 09.07.2020 μέσω του συστήματος επικοινωνίας του 
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ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και η Παρέμβαση 

ασκήθηκε στις 20.07.2020 (ημερομηνία κατάθεσης στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), ήτοι εντός της νόμιμης προθεσμίας κατά 

παρέκταση της σχετικής προθεσμία, η οποία έληγε στις 19.07.2020 ημέρα 

Κυριακή, κατά Νόμον ημέρα εξαιρετέα. Κατ’ ακολουθίαν, η υπό κρίση 

Προσφυγή και η ασκηθείσα επ’ αυτής Παρέμβαση, είναι τυπικά παραδεκτές 

και θα πρέπει να εξεταστούν στην ουσία τους. Περαιτέρω, η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποίησε μέσω του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού το υπ’ αριθ. 

πρωτ. Οικ. 93378/8781/16.07.2020 έγγραφο απόψεών της, παραδεκτώς και 

εμπροθέσμως κατ’ άρθρο 365 «Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής» του Ν. 

4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 42 του Ν. 

4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52), με το οποίο αιτείται την απόρριψη της Προσφυγής 

και τη διατήρηση της προσβαλλόμενης απόφασής της, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα σε αυτό, ενώ και η προσφεύγουσα υπέβαλε παραδεκτώς στην 

Α.Ε.Π.Π. στις 05.07.2020 Υπόμνημά της επί του προαναφερόμενου εγγράφου 

απόψεων της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το  άρθρο 365 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 

(ΦΕΚ Α΄ 52) περ. 42. 

5. Επειδή, η προσφεύγουσα υποστηρίζει με τον πρώτο λόγο της 

Προσφυγής της ότι μη νομίμως έγινε αποδεκτή η προσφορά της Ένωσης 

εταιρειών με την επωνυμία «..... – ..... – .....», για το λόγο ότι δεν πληρούνται 

οι απαιτήσεις του όρου 15.1.3 της Πρόσκλησης, καθώς τυγχάνει πλημμελής η 

συμπλήρωση των Παραρτημάτων 2 και 3 απο την υποψήφια ένωση κατά το 

μέρος που δεν αναγράφεται σε αυτά η εταιρεία ....., ως συνεργαζόμενος 

τρίτος φορέα ως δανείζων εμπειρία,  στα Παραρτήματα 2 και 3, κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην Προσφυγή της, ενώ, επιπλέον, δεν πληρούται ο 

όρος 18.2.Β. της Πρόσκλησης αναφορικά με τα υποβληθέντα νομιμοποιητικά 

έγγραφα του μέλους της ένωσης «.....», κατά το μέρος που δεν έχει υποβάλλει 

Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. ως όφειλε ως Α.Ε., αλλά απόφαση διαχειριστή που 

υπογράφεται από τον κ. ..... υπό την δηλούμενη ιδιότητα αυτού ως Γενικού 

Διευθυντή της εν λόγω εταιρείας, δεν αναφέρεται σε αυτήν ότι αποδέχεται ότι 

βαρύνεταικαι δεσμεύεται με όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα 

σχετικό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Α’ Φάση του διαγωνισμού,  από 
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κοινού αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τα λοιπά Μέλη του Υποψηφίου, ενώ 

τέλος υφίσταται πλημμελής αναγραφή στο εν λόγο προσκομιζόμενο 

δικαιολογητικό των δηλούμενων σ’ αυτό ποσοστών συμμετοχής των μελών σε 

σχέση με τα δηλούμενα αριθμητικών, καθώς αναγράφεται: «Α)  ….. : Πενήντα 

τοις εκατό (50%) Β)  ….. : Εικοσιπέντε τοις εκατό (45%) Γ)  ….. : Εικοσιπέντε 

τοις εκατό (5%)».  

6. Επειδή, το άρθρο 17 «Επίκληση πόρων τρίτων οικονομικών 

φορέων» της Πρόσκλησης ορίζει ότι «17.1 Για την πλήρωση των κριτηρίων 

χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας 

καθώς και των κριτηρίων που σχετίζονται με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της 

χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας άλλων 

οικονομικών φορέων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 78 παρ. 1, 75 παρ. 3 

και 4 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 63 και 58 παρ. 3 και4 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ, ανεξάρτητα από την νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και 

των εν λόγω φορέων. Οι ως άνω Τρίτοι Φορείς κατονομάζονται στην επιστολή 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον σχετικό πίνακα, σύμφωνα με τα 

υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 2 και 3 της Πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση αυτή, η επίκληση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να 

συναρτάται άμεσα με τον ρόλο των οικονομικών φορέων στην εκτέλεση της 

παρούσας Σύμπραξης, ο οποίος και θα αναφέρεται με σαφήνεια στην αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 17.2 Στις περιπτώσεις αυτές, οι Υποψήφιοι θα 

πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 

διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση 

στοιχείων που αποδεικνύουν τη σχετική δέσμευση των φορέων αυτών να 

θέσουν στην διάθεση των Υποψηφίων τους αναγκαίους πόρους. 17.3 Όταν ο 

οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο 

οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 17.4 Εφόσον άλλοι οικονομικοί φορείς δηλώνονται ως 

υπεργολάβοι του Υποψηφίου, χωρίς παράλληλα να γίνεται επίκληση της 

χρηματοοικονομικής ή / και τεχνικής ή / και επαγγελματικής ικανότητας αυτών, 

αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης δια 
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του οποίου θα βεβαιώνουν ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την 

εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν αλλά και να βεβαιώνουν ότι δεν 

συντρέχει για αυτούς οποιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού». Περαιτέρω, το 

άρθρο 18 «Περιεχόμενο και Υποφακέλου Α «Αίτηση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος» και «Νομιμοποιητικά Έγγραφα» ορίζει ότι «Κάθε Υποψήφιος 

πρέπει να υποβάλει τόσο για τον ίδιο όσο και για τρίτους φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο Υποψήφιος στον Υποφάκελο Α τα 

ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο 

αντίγραφο και ακολουθώντας τη μορφή και το περιεχόμενο των σχετικών 

υποδειγμάτων που παρέχονται ως Παραρτήματα της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 18.1 Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από: -  το 

νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου (φυσικού ή νομικού προσώπου), ή -  σε 

περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των 

Μελών του Υποψηφίου, ή τον από κοινού οριζόμενο, με το κατωτέρω υπό 0Β 

υπό (iii), έγγραφο, Εκπρόσωπο Υποψηφίου. Η ως άνω αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος συνοδεύεται και από τη δήλωση συγκατάθεσης για την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας. Η ως άνω 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται και από κατάλογο των 

συνημμένων δικαιολογητικών, καθώς και πίνακα, συνταγμένο σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος 3 της παρούσας. 8.2 Νομιμοποιητικά έγγραφα 

18.2.Α Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου 

νομικού προσώπου. (i) Το εν ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε 

περίπτωση ελληνικής Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε. ή Ι.Κ.Ε.), το οποίο θα 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού απότο 

ΓΕΜΗ ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε 

περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου). (ii)  Αναλυτικό Πιστοποιητικό 

Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗσε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ή τα 

αντίστοιχα (κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης) έγγραφα σε περίπτωση 

αλλοδαπού νομικού προσώπου. (iii) Πρακτικά απόφασης του (ιοικητικού 

Συμβουλίου του Υποψηφίου, σε περίπτωση Α.Ε. ή απόφαση των 
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διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με τα οποία: α)  εγκρίνει τη 

συμμετοχή στον (ιαγωνισμό και την υποβολή αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Υποψηφίου στο (ιαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Προκήρυξης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

β)  αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Α  ́Φάση του διαγωνισμού, γ)  δηλώνει ότι έχει 

λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους τη zπαρούσας 

Προκήρυξης, δ)  δεσμεύεται για τη σύσταση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί 

Ι.Φ.Σ., της Α.Ε.Ε.Σ., ε)  ορίζει τον εκπρόσωπο για το (ιαγωνισμό με εξουσία να 

υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος συμμετοχής του Υποψηφίου στο διαγωνισμό, όλα τα έγγραφα 

του (ιαγωνισμού καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που 

αναφέρονται σχετικά στην παρούσα,στ) ορίζει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο 

ως Αντίκλητο (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο 

εκπρόσωπο του Υποψηφίου) με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.), προκειμένου να 

δύναται η Αναθέτουσα Αρχή να έλθει σε επαφή με τον Υποψήφιο, σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 26 της παρούσας. Επί αλλοδαπών νομικών 

προσώπων, μελών του Υποψηφίου, προσκομίζεται απόφαση του κατά το 

νόμο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, που περιέχει τα στοιχεία 

που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω, υπό α ́ μέχρι και στ ́. (iv) Τέλος το άρθρο 

26 «Διευκρινίσεις επί υποβληθέντων εγγράφων - Κοινοποίηση Εγγράφων της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και της Αναθέτουσας Αρχής» ορίζει ότι 

«26.1 Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων 

πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος κατά περίπτωση με: (α)  Την 

αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής 

Φακέλου Ενδιαφέροντος. (β)  Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την 

Αναθέτουσα Αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής 

Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». (γ)  Την υποβολή σχετικών 

στοιχείων από τους Υποψηφίους στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». 26.2 Η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της 
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και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσει με 

κάθε πρόσφορο μέσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

αξιολόγησης, τους Υποψηφίους να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα 

υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που θα ταχθεί σε 

αυτούς. […]26.4 Στοιχεία και σημεία των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

που δημιουργούν ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της περίπτωσης προδήλων ή 

επουσιωδών σφαλμάτων, οδηγούν στην απόρριψη των Φακέλων Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 26.5 Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές 

και επουσιώδους σημασίας αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αναφορικά με το περιεχόμενο των 

φακέλων (ικαιολογητικών Συμμετοχής, δεν θα αποτελούν λόγο αποκλεισμού 

και η Επιτροπή (ιενέργειας (ιαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους 

Υποψηφίους, όπως εντός εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική 

απόκλιση».  

7. Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση και από τη θεώρηση των 

στοιχείων της προσφοράς της ήδη παρεμβαίνουσας ένωσης εταιρειών «..... – 

..... – .....», προκύπτει ότι αυτή, η ένωση, πληροί τη σχετική τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα και ως εκ τούτου δεν υφίσταται υποχρέωση της 

αναφοράς της εταιρείας ....., ως συνεργαζόμενου τρίτου φορέα στα 

Παραρτήματα 2 και 3, καίτοι δηλώνει αυτό στα έγγραφα της προσφορά της και 

κατ’ ακολουθίαν υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής όπως αποκλείσει αυτή. 

Και τούτο διότι, σε περίπτωση που η επάρκεια των απαιτούμενων από τη 

διακήρυξη ικανοτήτων πληρούται στο πρόσωπο του υποψηφίου, δεν 

υφίσταται υποχρέωση αυτού όπως αναφέρει με την προσφορά του το μέρους 

του δανεισμού που επικαλείται, ακόμα και αν εσφαλμένως και εκ περισσού 

αναφέρει ότι δανείζεται εμπειρία από άλλον φορέα, ως εν προκειμένω. Στην 

υπό εξέταση περίπτωση, με την Προσφυγή της η προσφεύγουσα δεν 

αμφισβητεί την πλήρωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της 

προσφεύγουσας ένωσης και ως εκ τούτου νομίμως δεν απέκλεισε η 

αναθέτουσα αρχή την προσφορά της για τον λόγο της μη αναγραφής της 

εταιρείας ....., ως συνεργαζόμενου τρίτου φορέα στα Παραρτήματα 2 και 3, 

αφού αυτή αναφέρεται εκ περισσού, σε κάθε περίπτωση η απαιτούμενη από 

την Πρόσκληση επάρκεια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
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πληρούται αυτοτελώς στο πρόσωπο της υποψήφια ένωσης. Επιπλέον στον 

Υποφάκελο Α της υπόψη ένωσης έχει υποβληθεί το από 10.11.2019 ιδιωτικό 

συμφωνητικό ένωσης των εταιρειών (αρ. 18.2.Β vi), με συμβαλλόμενες 

εταιρείες την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «.....», για την οποία υπογράφει 

αρμοδίως ο κ. ....., την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «…..», για την οποία 

υπογράφει αρμοδίως ο κ. ..... δυνάμει της από 08/01/2020 απόφασης του 

Διαχειριστού αυτής και την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «.....», για την οποία 

υπογράφει ομοίως αρμοδίως ο κ. ..... δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου. Προς 

κάλυψη της απαιτήσεως του αρ. 18.2.Β iii της Πρόσκλησης υποβλήθηκε 

(Υποφάκελος Α, στοιχ. 7) η από 08.01.2020 απόφαση του Διαχειριστή της κ. 

....., με την οποία: α) εγκρίνει τη συμμετοχή της «…..» στην ‘Ενωση «…..» για 

τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την υποβολή αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος της ένωσης σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης του 

Διαγωνισμού, β) αποδέχεται όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις για κάθε 

θέμα σχετικό με την Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην Α ́ Φάση του 

Διαγωνισμού, γ) δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της εν λόγω Προκήρυξης, δεσμεύεται για τη σύσταση ένωσης 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας, τους όρους 

της ως άνω Διακήρυξης του Αναθέτοντος φορέα. Η εξουσία του προς 

δέσμευση της εταιρείας δυνάμει της 08.01.2020 αποφάσεως Διαχειριστή 

προκύπτει από τo υποβληθέν (Υποφάκελος Α, στοιχ. 5) υπ’ αριθμ. πρωτ. 

……… πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, με το 

οποίο αποφασίζεται να ανατεθούν στον Διευθυντή Επιχειρησιακής Μονάδας 

της Εταιρείας κ. ..... οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του σκοπού 

της Εταιρείας και να εξουσιοδοτηθεί, υπό τον έλεγχο του Διοικητικού 

Συμβουλίου, να προβαίνει σε όλες αυτές τις ενέργειες και να δεσμεύει την 

Εταιρεία ενεργώντας μεμονωμένα με την υπογραφή του και να υπογράφει 

οποιοδήποτε έγγραφο σε σχέση με προσφορές και συμβάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:-απαντήσεων σε προσκλήσεις υποβολής 

προσφορών, τευχών διαγωνισμών και προσφορών,-συμβάσεων 

κοινοπραξίας και υπεργολαβίας,-συμβάσεων, όπως εκάστοτε 

τροποποιούνται, μαζί με οποιαδήποτε παραρτήματα ή προσαρτήματα που 

αναφέρονται σε αυτές, -πιστοποιητικού προσωρινής και τελικής αποδοχής,-
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εκθέσεων, τιμολογίων και δηλώσεων,-προσφορών τιμών για πρόσθετες 

εργασίες, από το υποβληθέν (Υποφάκελος Α, στοιχ. 4 ) Κωδικοποιημένο και 

εν ισχύ καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, ήτοι την …… πράξη σύστασης 

ανωνύμου εταιρείας και καταστατικό αυτής της Συμβολαιογράφου …., δυνάμει 

της οποίας προβλέπται στο αρ. 10 του Καταστατικού ότι το ΔΣ μπορεί, 

εγγράφως να καθορίσει τα θέματα ή να αναθέτει, συνολικά ή μερικά την 

άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα 

και της από 16.12.2019 απόφασης του ….., υπό την ιδιότητα του Προέδρου 

της ….., δυνάμει της οποίας εγκρίνει και επιτρέπει τη συμμετοχή της Εταιρείας 

και όλων των θυγατρικών της και άρα και των μονάδων που λειτουργούν υπό 

το σήμα ....., στο διαγωνισμό της Περιφέρειας ..... για το συγκεκριμένο 

διαγωνισμό ως μέλος της υπό σύσταση Κοινοπραξίας «…..» (με ποσοστά 

.....: 50%, .....: 45%, .....: 5%), με την οποία ορίζεται ο κ. ..... όπως ενεργώντας 

χωριστά επ’ ονόματι και για λογαριασμό αυτής, υπογράψει δεσμευτικώς για 

την εταιρεία και από κοινού με τον κ. ....., εκπρόσωπο της ..... για τη ως άνω 

υπό σύσταση κοινοπραξία, όπου αυτό απαιτείται, το Ιδιωτικό Προσύμφωνο 

Σύστασης, το ΕΕΕΣ, την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά, καθώς και κάθε 

άλλο τυχόν έγγραφο που απαιτηθεί μέχρι τη λήξη της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. Ως εκ τούτου πληρούται το άρθρο 18.2.Β.ΙΙΙ της Πρόσκλησης, 

καθώς εκ των ανωτέρω προσκομισθέντων εγγράφων προκύπτει η εξουσία 

του υπογράφοντος Διευθυντή Επιχειρησιακής Μονάδας της Εταιρείας κ. ..... 

να δεσμεύει εγκύρως την εν λόγω εταιρεία «…..», για τη συμμετοχής της ως 

μέλος της Ένωσης στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού για την υποβολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Α  ́ Φάσης, ενώ εξάλλου στην 

επόμενη Β φάση του διαγωνισμού, Περαιτέρω και αναφορικά με τον 

προβαλλόμενο – με την Προσφυγή – λόγο απόρριψης της υπόψη προσφοράς 

εκ της απουσίας από την υποβληθείσα Απόφαση Διαχειριστή της «.....» 

αναφοράς στην αλληλέγγυα ευθύνη των μελών, η σχετική έλλειψη τυγχάνει 

επουσιώδης κατ’ άρθρο 26 της Πρόσκλησης και δεν δύναται να οδηγήσει σε 

αποκλεισμό της εν λόγω προσφοράς, καθόσον δηλώνεται σε αυτήν ότι η 

εταιρεία «αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό 

με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Α ́ φάση του Διαγωνισμού, γ) δηλώνει 

ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της εν λόγω 
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Προκήρυξης», ενώ επιπλέον και στο αρ. 12.2 της Διακήρυξης, το οποίο και 

αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της Διακήρυξης, ρητώς προβλέπεται ότι σε 

περίπτωση Ενώσεως προσώπων τα μέλη της ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας για τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον και 

στο προσκομισθέν από 10.11.2019 ιδιωτικό συμφωνητικό της ..... – ..... – ..... 

προβλέπεται στο αρ. 2 ότι: «Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ρητά και 

ανεπιφύλακτα να αναλάβουν από κοινού, αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις 

ολόκληρο έναντι της Ένωσης Εταιρειών ..... - ..... - ....., κάθε ευθύνη για κάθε 

θέμα που απορρέει απ’ την συμμετοχή τους ως μέλη στη παρούσα 

Κοινοπραξία καθώς και για οποιαδήποτε θέμα που αφορά στη φάση 

κατασκευής της Σύμβασης που θα εκτελεστεί για το Έργο και μέχρι την 

ολοκλήρωσή του». Επομένως, συνάγεται ότι πληρούται ο όρος 18 της 

Πρόσκλησης, αφού ρητά αναφέρεται η αποδοχή εκ μέρους του μέλους της 

ένωσης «.....» της από κοινού, αλληλέγγυας και εις ολόκληρο ευθύνης με τα 

λοιπά μέλη της. Ωσαύτως, επουσιώδης είναι η πλημμέλεια της 

διαφοροποίησης στο εν λόγω έγγραφο, ήτοι την απόφαση διαχειριστή της 

εταιρείας «…..», των ποσοστών των μελών της ένωσης, όπως αυτά 

αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, αφού από τα λοιπά στοιχεία του 

φακέλου (Παράρτημα 2, Παράρτημα 3, το από 10.11.2019 ιδιωτικό 

συμφωνητικό της ένωσης) προκύπτουν με σαφήνεια τα ποσοστά εκάστου των 

μελών της ένωσης, ενώ και τα στοιχεία επικοινωνίας του κ. ..... αναγράφονται 

πλήρως στο υποβληθέν Παράρτημα 3, με αποτέλεσμα να μην συντρέχει εξ 

αυτού λόγος αποκλεισμού της εν λόγω ένωσης. Μετά ταύτα ο πρώτος λόγος 

της Προσφυγής τυγχάνει απορριπτέος ως αβάσιμος.  

8. Επειδή, η προσφεύγουσα υποστηρίζει με το δεύτερο λόγο της 

Προσφυγής της ότι η προσφορά της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ..... – ..... – 

.....», δεν πληροί την απαιτούμενη από τον όρο 16.2.3. της Πρόσκλησης 

τεχνική ικανότητα, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Προσφυγή της. 

9. Επειδή το άρθρο 16 «Καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας. Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» 

της Πρόσκλησης ορίζει ότι «16.2 Για την απόδειξη της ικανότητας του 

Υποψηφίου να υλοποιήσει το αντικείμενο της Σύμπραξης και αναφορικά με την 

επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την εγκατάσταση, 



 

Αριθμός απόφασης: 1009 / 2020 

 

13 
 

αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του Συστήματος, θα πρέπει να πληρούνται 

οι παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής και να προσκομισθούν αναφορικά με 

αυτές πρόσθετα δικαιολογητικά, ως ακολούθως: […] 16.2.2 Η επιχείρηση που 

θα αναλάβει την εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του 

Συστήματος θα πρέπει, κατά την τελευταία πενταετία, να έχει υλοποιήσει ή να 

υλοποιεί μία τουλάχιστον σύμβαση με αντικείμενο σωρευτικά την κατασκευή 

(εγκατάσταση ή/και επέκταση ή/και αναβάθμιση) και την, τουλάχιστον διετούς 

διάρκειας, προβλεπόμενη παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης, έργου 

οδοφωτισμού, συνολικής συμβατικής κατασκευαστικής αξίας, τουλάχιστον 

πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€), μη περιλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ. Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη 

σύμβαση, εφόσον η συμβατική κατασκευαστική αξία του έργου, ανέρχεται, 

κατά τα προεκτεθέντα, σε τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια Ευρώ (€ 

5.000.000,00), μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στις επικαλούμενες συμβάσεις 

θα πρέπει υποχρεωτικά η περίοδος κατασκευής (εγκατάστασης ή/και 

επέκτασης ή/και αναβάθμισης) να έχει ολοκληρωθεί και το έργο να έχει τεθεί 

σε κανονική (όχι απλώς δοκιμαστική) λειτουργία. 16.2.3 Σημειώνεται επίσης ότι 

σε περίπτωση που η δηλούμενη σύμβαση έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή 

κοινοπραξία, θα δηλώνεται από την επικαλούμενη αυτήν επιχείρηση και θα 

προσμετράται μόνο κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτήν, το 

οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να υπολείπεται του, κατά τα ανωτέρω, 

ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€) συμβατικής 

κατασκευαστικής αξίας, προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν, ενώ θα αναφέρεται 

και το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

έργου. Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων, το κριτήριο 

της παρούσας παραγράφου πρέπει να συντρέχει σε ένα τουλάχιστον από τα 

μέλη αυτής. 16.2.4 Προς απόδειξη του κριτηρίου της αμέσως προηγούμενης 

παραγράφου 16.2.2 & 0, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση και 

πίνακα, σύμφωνα με το Παράρτημα 10, δηλώνοντας ότι διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται το είδος του 

έργου, ο ανάδοχος, η κατασκευαστική αξία της επικαλούμενης σύμβασης (και 

η αναλογία της επιχείρησης σε αυτήν, σε περίπτωση που έχει αναληφθεί από 
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σύμπραξη ή κοινοπραξία), ο τόπος και η διάρκειά της, το στάδιο υλοποίησης 

του Έργου και οι εργοδότες (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας) […]».  

10.  Επειδή, αναφορικά με το δεύτερο λόγο της Προσφυγής, 

η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει ότι έχει υποβληθεί (στον Υποφάκελο Γ) η 

δεσμευτική δήλωση της εμπειρίας δανεισμού του Προέδρου της ....., ....., με 

την οποία δηλώνεται ότι «Με αυτό το δεσμευτικό γράμμα η ..... δηλώνει ότι θα 

παράσχει – δανείσει, κάθε αναγκαία υποστήριξη – την πείρα που απαιτείται 

για την επιτυχή εκτέλεση του έργου, σε πλήρη συμμόρφωση και όπως 

περιγράφεται στα έγγραφα της δήλωσης, για τα ακόλουθα αντικείμενα: 

...Επιπλέον, για την κάλυψη όλων των αναγκών της προσφοράς θα 

προμηθεύσουμε την ..... κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικά με την οικονομική 

υποστήριξη, τα αρχεία αναφοράς, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις δοκιμές 

τύπου και όλες τις διάφορες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό, 

την εγκατάσταση, την αναβάθμιση και τη διατήρηση του συστήματος 

οδοφωτισμού. Επιπλέον θα παράσχουμε την «….. ..... – ..... -.....» με κάθε 

απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη κατά την εκτέλεση του έργου». Περαιτέρω, 

έχει υποβληθεί και η από 10.1.2020 επιστολή του κ. ....., ο οποίος τυγχάνει 

εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ....., με την οποία 

παρουσιάζεται το επικαλούμενο έργο για την κάλυψη της απαιτήσεως της 

τεχνικής ικανότητας του αρ. 16.2.3., αφού όπως προκύπτει το γενικό 

αντικείμενο του εν λόγω ΣΔΙΤ είναι η επικεντρωμένη διαχείριση της ασφάλειας 

των δημόσιων χώρων και έχει ανατεθεί από πόλη της ..... στην ανάδοχο 

Κοινοπραξία «.....» (επισυνάπτονται σχετικές κοινοποιήσεις, Μάρτιος 2007). 

Σημειωτέον ότι, όπως προκύπτει και από τις υποβληθείσες συμβάσεις του 

επικαλούμενου έργου, η «.....» είναι η εταιρεία ....., η οποία ιδρύθηκε από την 

ανάδοχο Κοινοπραξία του επικαλούμενο Έργου, που αποτελείται από τις 

εταιρείες ….., ….., ……. Η κοινοπραξία «.....» ανέθεσε ακολούθως δυο 

συμβόλαια (επισυνάπτονται αντίγραφα των συμβολαίων και αποσπασματικές 

μεταφράσεις) σε κοινοπραξία τεσσάρων εταιρειών, μία εκ των οποίων είναι η 

«.....» (Ανώνυμη Εταιρεία) με δ.τ. «.....». Το πρώτο συμβόλαιο περιλαμβάνει: 

τις εργασίες σχεδιασμού-κατασκευής των έργων δημόσιου φωτισμού, - τις 

εργασίες σχεδιασμού-κατασκευής της φωτεινής σηματοδότησης τριών 

χρωμάτων, - τις εργασίες σχεδιασμού-κατασκευής του συστήματος κέντρου 
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ελέγχου ρύθμισης της κυκλοφορίας και του τελικού κτιρίου του κέντρου 

ελέγχου ρύθμισης της κυκλοφορίας, - την Βασική Συντήρηση και Ανανέωση 

των Αμαθών. Το δεύτερο συμβόλαιο αναθέτει: - να εξασφαλίζει την τεχνική 

λειτουργία και τη συντήρηση των Αγαθών σύμφωνα με το Λειτουργικό 

Πρόγραμμα Αναγκών, το Τεχνικό Μνημόνιο και τους Οδικούς Κανόνες της 

πόλης ..... και υπό συνθήκες συνέχειας, κανονικότητας και ποιότητας, ιδίως 

περιβαλλοντικών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους 

επιδόσεων που καθορίζει ο Ανάδοχος. - να διασφαλίζει, στο πλαίσιο μιας 

εντολής, σε πρώτη φάση, τη διαχείριση των συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας 

που υπογράφηκαν από το Δήμο της ..... για την εκτέλεση του συμφωνητικού 

της Κοινοπραξίας και, σε δεύτερο χρόνο, από την στιγμή ακύρωσης του 

ρυθμιζόμενου τιμολογίου της ΕΠΕ, τη συνδρομή και τη διαχείριση, εξ 

ονόματος και για λογαριασμό του Αναδόχου, των ενεργειακών συμβάσεων 

που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης εταιρικής σχέσης. Στο 

πλαίσιο της εκτέλεσης των ανωτέρω συμβολαίων, η ..... πιστοποιήθηκε για 

επιτυχή εκτέλεση εργασιών όπως φαίνεται από τα εκδοθέντα πιστοποιητικά 

από το 2007 έως και 2018. Επίσης έχει υποβληθεί το από 10.1.2020 

συμφωνητικό της Ένωσης εταιρειών ..... – ....., με το οποίο τα συμβαλλόμενα 

μέρη δηλώνουν ότι θα αναλάβουν το κατασκευαστικό μέρος του έργου αυτού 

σε περίπτωση που ο παραπάνω διαγωνισμός κατακυρωθεί στην ως άνω 

Ένωση, ενώ περαιτέρω συμφωνούν ότι σε περίπτωση που η 

προαναφερθείσα Ένωση Εταιρειών ..... - ….. - ..... κηρυχθεί ως ανάδοχος του 

ως άνω Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν - με βάση τους 

παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και την εφαρμοστέα νομοθεσία - στη 

σύσταση κοινοπραξίας (με ποσοστά 95% ..... και 5% .....) που θα προσφέρει 

στην Ένωση Εταιρειών ..... - ..... - ..... τις κατασκευαστικές υπηρεσίες 

σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και του συμφωνητικού και επιπλέον 

αναλαμβάνουν ρητά και ανεπιφύλακτα να εκτελέσουν το σύνολο του 

αντικειμένου του διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1.9 της 

διακήρυξης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους και συγκεκριμένα συμφωνούν 

ότι θα αναλάβουν να εκτελέσουν κατά τα ως άνω ποσοστά συμμετοχής τα 

παρακάτω: Την σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών, καθώς και 

το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που 
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απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των 

αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες 

διατάξεις, μεταξύ δε αυτών, και τον προσδιορισμό της κλάσης φωτισμού ανά 

οδό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Την εκτέλεση του συνόλου των 

προβλεπόμενων στις μελέτες, εργασιών για την εγκατάσταση και αναβάθμιση 

των απαιτούμενων υποδομών, την αποκατάσταση των βλαβών/φθορών που 

αφορούν στις υποδομές οδοφωτισμού του εν λόγω οδικού δικτύου, καθώς και 

την παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και έναρξη 

λειτουργίας του Συστήματος, Την εγκατάσταση του συνόλου του πάγιου 

κινητού εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την απρόσκοπτη, ασφαλή 

και σύγχρονη λειτουργία του Συστήματος και την παροχή των υπηρεσιών. 

Επίσης έχει υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 11, αρμοδίως 

υπογεγραμμένη από τον κ. ....., όπου δηλώνεται ότι: «Με ατομική μου ευθύνη 

και ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ..... με δ.τ. ..... που συμμετέχει ως 

κατασκευαστής (ένωση «..... – .....») του Υποψηφίου Ένωση «..... – .....– .....» 

και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω ότι: σε περίπτωση που ο ανωτέρω 

Υποψήφιος αναδειχθεί Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την εκτέλεση του 

έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό 

Δίκτυο της Περιφέρειας .....» με Σ.Δ.Ι.Τ. δεσμεύομαι ότι θα συνεργαστώ 

αποκλειστικά μαζί του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του 

Παραρτήματος 10, αρμοδίως υπογεγραμμένη από τον κ. ....., όπου δηλώνεται 

ότι: «Με ατομική μου ευθύνη και ως πληρεξούσιος και νόμιμος εκπρόσωπος 

της Εταιρείας ..... με δ.τ. ..... και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω ότι τα 

στοιχεία της/των σύμβασης/ων του πίνακα που ακολουθεί, είναι ακριβή και 

αληθή» και επικαλείται ως έργο για την κάλυψη του όρου 16.2.3. το έργο της 

….. ....., με ανάδοχο την ....., θυγατρική της ...... Ενόψει των ανωτέρω 

υποβληθέντων στοιχείων, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι προς κάλυψη της 

τεχνικής ικανότητας του άρθου 16.2.3. αυτή καλύπτεται από την υποψήφια 

ένωση, μέσω της Ένωσης ….. ..... – ....., η οποία θα αναλάβει το 
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κατασκευαστικό μέρος του έργου. Ως εκ τούτου ο δεύτερο λόγος της 

Προσφυγής τυγχάνει απορριπτέος. 

11.  Επειδή, η προσφεύγουσα υποστηρίζει με τον τρίτο λόγο 

της Προσφυγής της ότι η προσφορά της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ..... – ..... 

– .....», δεν πληροί τους όρους 12.4.2. και 16.3. της Πρόσκλησης, κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην Προσφυγή της. 

12.  Επειδή, το άρθρο 12 «Δικαιούμενοι συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό - Μεταβολές στη σύνθεση Υποψηφίων» της Πρόσκλησης ορίζει 

ότι «[…] 12.4.2 για την εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του 

Συστήματος, με την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που δηλώθηκαν ότι θα 

υλοποιήσουν το τμήμα αυτό, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν 

αυτές συμμετέχουν στον Υποψήφιο / Διαγωνιζόμενο και, κατά συνέπεια, στην 

ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με το άρθρο 0 της παρούσας. Οι 

παραπάνω επιχειρήσεις δεν μπορούν, επί ποινή αποκλεισμού του 

Υποψηφίου/ Διαγωνιζομένου, να υπερβαίνουν τις τρεις (3). Πάντως, οι 

συμβάσεις αυτές θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα 

θα ορίζονται ειδικότερα στη Διακήρυξη Β ́ Φάσης και στα λοιπά τεύχη που θα 

τη συνοδεύουν. 12.6 Μεταβολή της σύνθεσης των Προεπιλεγέντων / 

Διαγωνιζομένων ή/και μεταβολή των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων των 

παραγράφων 0 και 0 της παρούσας, μετά την οριστικοποίηση του 

αποτελέσματος της Α ́ Φάσης του Διαγωνισμού και πριν τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, που θα προσδιορισθεί στη 

Διακήρυξη Β ́ Φάσης του Διαγωνισμού, απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού 

του Προεπιλεγέντος / Διαγωνιζομένου, εκτός εάν η μεταβολή αυτή εγκριθεί 

εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν σχετικής αίτησης του 

Διαγωνιζομένου. Σημειώνεται πως ειδικότερες απαιτήσεις ως προς τις 

μεταβολές στη σύνθεση δύνανται να καθοριστούν στην Πρόσκληση Υποβολής 

(εσμευτικών Προσφορών. Ειδικότερα: 12.6.1 Στην περίπτωση αυτή, ο 

(ιαγωνιζόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεση μεταβολής του 

σχήματός του στην Αναθέτουσα Αρχή πριν την υποβολή της (εσμευτικής του 

Προσφοράς, συνυποβάλλοντας, ταυτόχρονα, όλα τα στοιχεία και έγγραφα, τα 

οποία είναι απαραίτητα, σύμφωνα με την παρούσα, για την επαναξιολόγησή 

του μετά τη μεταβολή και ειδικότερα: (i)  Η μεταβολή πρέπει να γνωστοποιείται 
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στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την 

πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης των (εσμευτικών Προσφορών και θα 

υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από 

γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. (ii)  Ο προσφέρων θα 

συνεχίσει να πληροί όλα τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής που καθορίζονται 

στο Άρθρο 14 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το νέο μέλος 

που τυχόν εισέρχεται στην σύνθεση του προσφέροντος, πρέπει να πληροί τα 

Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης που καθορίζονται στο άρθρο 15 της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (iii)  Σε περίπτωση εισόδου νέου 

μέλους στην σύνθεση του προσφέροντος ή σε περίπτωση αντικατάστασης του 

Μελετητή ή της επιχείρησης που θα δηλωθεί ότι θα αναλάβει την 

Εγκατάσταση, Αναβάθμιση και Τεχνική Διαχείριση του Συστήματος ή του 

τρίτου φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο Προεπιλεγείς, κάθε 

συναφής γνωστοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή περί μεταβολής στη 

σύνθεση κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, θα πρέπει να συνοδεύεται από 

τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση, αναφορικά 

με το νέο μέλος, ή τη νέα επιχείρηση Εγκατάστασης, Αναβάθμισης και 

Τεχνικής (ιαχείρισης του δικτύου ή το νέο Μελετητή ή τον νέο τρίτο φορέα. (iv) 

Καμία μεταβολή στη σύνθεση του Προεπιλεγέντος δεν θα επιτρέπεται κατά τις 

τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν την πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης 

των (εσμευτικών Προσφορών, παρά μόνο (α) μεταβολές που δικαιολογούνται 

από αντικειμενικούς λόγους (π.χ. εκκαθάριση, πτώχευση κλπ.) ή (β) μεταβολές 

που δικαιολογούνται από εταιρικό μετασχηματισμό (π.χ. συγχώνευση, 

διάσπαση, μετατροπή κλπ.). Κάθε τέτοια μεταβολή θα τελεί υπό την 

προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

Προεπιλεγείς συνεχίζει να πληροί τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής που 

ορίζονται στο Άρθρο 14 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις (i) έως (iv) εφαρμόζονται σωρευτικά. Τυχόν 

παραβίαση των προϋποθέσεων που καθορίζονται ανωτέρω θα έχει ως 

αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Προεπιλεγέντος από τον Διαγωνισμό. 12.6.2 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα επαναξιολογήσει στην περίπτωση 

αυτή εάν ο Διαγωνιζόμενος εξακολουθεί να πληροί στο σύνολό του ή όχι τα 

κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής της παρούσας, ενώ, σε περίπτωση κατά 
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την οποία υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν άνω των έξι (6) αιτήσεων 

εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, θα επαναξιολογηθεί και κατά πόσον εξακολουθεί 

να κατέχει τα στοιχεία ικανότητας και εμπειρίας με βάση τα οποία κρίθηκε ως 

Προεπιλεγείς έναντι των μη προεπιλεγέντων Υποψηφίων. Σε περίπτωση κατά 

την οποία, από τα ανωτέρω αποτελέσματα της επαναξιολόγησης προκύψει ότι 

ο (ιαγωνιζόμενος είτε δεν πληροί στο σύνολό του τα κριτήρια συμμετοχής και 

τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας είτε δεν εξακολουθεί να 

κατέχει τα κριτήρια ικανότητας και εμπειρίας, με βάση τα οποία κρίθηκε ότι 

υπερτερούσε έναντι των λοιπών Υποψηφίων και προεπελέγη και ότι, 

συνεπώς, δεν θα προεπιλεγόταν, θα αποκλείεται από τη συνέχεια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και η διαγωνιστική διαδικασία θα συνεχίζεται με τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση των Δεσμευτικών Προσφορών των εναπομεινάντων 

Διαγωνιζομένων […]».  

13.  Επειδή, προς πλήρωση των απαιτούμενων από την 

Πρόσκληση στην ανωτέρω παράγραφο της παρούσας έχουν υποβληθεί το 

από 10.11.2019 ιδιωτικό συμφωνητικό της ένωσης «..... – ..... – .....όπου 

μεταξύ άλλων συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν ρητά 

και ανεπιφύλακτα να εκτελέσουν το σύνολο του αντικειμένου του 

διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στα άρθρα 1.7 - 1.9 της Πρόσκλησης, 

με την επιφύλαξη περαιτέρω εξειδίκευσής του από την Αναθέτουσα Αρχή 

κατά την επόμενη φάση του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.10 της 

διακήρυξης, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. Συγκεκριμένα θα αναλάβουν 

να εκτελέσουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κατά τα ως άνω ποσοστά 

συμμετοχής «την σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών, καθώς και 

το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που 

απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των 

αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες 

διατάξεις, μεταξύ δε αυτών, και τον προσδιορισμό της κλάσης φωτισμού ανά 

οδό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Την εκτέλεση του συνόλου των 

προβλεπόμενων στις μελέτες,εργασιών για την εγκατάσταση και αναβάθμιση 

των απαιτούμενων υποδομών, την αποκατάσταση των βλαβών/φθορών που 

αφορούν στις υποδομές οδοφωτισμού του εν λόγω οδικού δικτύου, καθώς και 

την παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και έναρξη 
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λειτουργίας του Συστήματος. Την προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου 

του πάγιου κινητού εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την 

απρόσκοπτη, ασφαλή και σύγχρονη λειτουργία του Συστήματος και την 

παροχή των υπηρεσιών. Τη χρηματοδότηση του Έργου, με ίδια ή/και 

δανειακά κεφάλαια. Την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 

πληροφοριακού συστήματος τηλεδιαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας του. 

Επίσης υποβλήθηκε το από 10.1.2020 συμφωνητικό ένωσης της ..... με την 

....., για τη σύσταση της Ένωσης ….. ..... – ..... (95% - 5% αντιστοίχως), με το 

οποίο τα μέρη αναλαμβάνουν ρητά και ανεπιφύλακτα να εκτελέσουν το 

σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στο 

άρθρο 1.9 της Πρόσκλησης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους και όπως 

ακολούθως συγκεκριμένα αναφέρεται στο συμφωνητικό. Συνεπώς και 

λαμβανομένου υπόψη των προβλέψεων του άρθρου 12.4 και 12.6 της 

Πρόσκλησης περί δυνατότητας, υπό των οριζόμενων προϋποθέσεων, 

μεταβολής της σύνθεσης των υποψηφίων και των συνεργαζόμενων φορέων 

αυτών, νομίμως η αναθέτουσα αξιολόγησε στο παρόν στάδιο - σύμφωνα και 

με τα υποβληθέντα ΕΕΕΣ των εταιρειών της εν λόγω ένωσης και των 

συνεργαζόμενων φορέων - ότι πληρούνται οι όροι τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχουν 

τεθεί και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτών και συνεπώς ο λόγος 

αυτός της Προσφυγής τυγχάνει αβάσιμος. 

14. Επειδή, η προσφεύγουσα υποστηρίζει με τον τέταρτο 

λόγο της Προσφυγής της ότι η προσφορά της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ..... 

– ..... – .....», δεν πληροί τους όρους 15.1. της Πρόσκλησης, κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην Προσφυγή της. 

15. Επειδή, το άρθρο 15 «Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και 

Οικονομικής Επάρκειας» της Πρόσκλησης ορίζει ότι «15.1 Ο Υποψήφιος θα 

πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα ελάχιστα προσόντα οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας ως ακολούθως: 

15.1.1 Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει κατά τις τρείς (3) τελευταίες χρήσεις να 

διαθέτει μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων άνω των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ 

(5.000.000,00€), όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις 
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των τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων θα 

ληφθεί υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων των Μελών 

του Υποψηφίου, με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε Μέλους στην Ένωση 

Προσώπων. Σε περίπτωση συμμετοχής στον διαγωνισμό εταιρείας 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή επιχειρηματικού κεφαλαίου (fund) και σε 

περίπτωση Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων τα μέλη αυτής που είναι εταιρίες 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή επιχειρηματικά κεφάλαια (funds) προς 

απόδειξη του αθροίσματος των επενδυμένων και των διαθέσιμων προς 

επένδυση κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και των μη εκταμιευμένων 

δεσμευμένων κεφαλαίων κατά την τελευταία ελεγμένη οικονομική χρήση πριν 

την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, απαιτείται να 

υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων 5.000.000,00 ευρώ, 

προς απόδειξη δε αυτού δύναται να προσκομιστεί βεβαίωση ή έκθεση 

ορκωτού ελεγκτή δια της οποίας να βεβαιώνονται τα σχετικά στοιχεία εφόσον 

δεν προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των τριών Τελευταίων 

Χρήσεων. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να 

αποδείξει ότι διαθέτει άμεση προσωπική κυριότητα και κατοχή διαθέσιμων, 

ρευστοποιήσιμων και ελευθέρων βαρών χρηματοοικονομικών μέσων (η 

«Καθαρή Προσωπική Περιουσία»), με συνολική αγοραία αξία άνω των πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00). Για τον προσδιορισμό της Καθαρής 

Προσωπικής Περιουσίας λαμβάνονται υπόψη περιοριστικώς τα ακόλουθα: 1) 

καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α. ή/και 

(2) ρευστοποιήσιμες και μεταβιβάσιμες κινητές αξίες. 15.1.2 Κάθε Υποψήφιος 

θα πρέπει, επίσης, να αποδεικνύει ότι διαθέτει δανειοληπτική ικανότητα για την 

υλοποίηση του Έργου. 15.1.3 Προς απόδειξη των απαιτήσεων οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας των αμέσως 

προηγούμενων παραγράφων, ο Υποψήφιος και, σε περίπτωση Ένωσης 

Προσώπων, κάθε Μέλος του, θα υποβάλει τις Οικονομικές Καταστάσεις των 

Τριών Τελευταίων Χρήσεων και πίνακα συνταγμένο σύμφωνα με το 

Παράρτημα 5 της παρούσας, με συνημμένη την Υπεύθυνη (ήλωση του 

Παραρτήματος, στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που 

περιελήφθησαν στον πίνακα αυτόν. Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου ή 
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μέλους αυτού, οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση […]».  

16.  Επειδή, εν προκειμένω από το περιεχόμενο των 

ανωτέρω διατάξεων της Πρόσκλησης προκύπτει ότι απαιτείτο η υποβολή ενός 

Παραρτήματος 5 και υποβολή των οικονομικών καταστάσεων για κάθε μέλος 

της υποψήφιας ένωσης, προκειμένου να μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να 

ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό, ενώ ουδόλως προκύπτει 

υποχρέωση υποβολής ξεχωριστού Παραρτήματος για κάθε μέλος της 

ένωσης. Αυτό συνάγεται και από τη δομή του εν λόγω εγγράφου, όπου 

περιλαμβάνονται κενά μέρη προς συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων 

για κάθε μέλος της Ένωσης και συνολικά για την Ένωση, ενώ και σε κάθε 

περίπτωση η υποβολή του Παραρτήματος με τα απαιτούμενα στοιχεία για 

έκαστο μέλος της ένωσης καλύπτει την απαίτηση της Πρόσκλησης. Τούτων 

δοθέντων, νομίμως η αναθέτουσα αρχή έκρινε ότι ορθώς υποβλήθηκε η 

προσφορά της υπόψη ένωσης «..... – ..... - .....», αφού υποβλήθηκε το 

Παράρτημα 5 άπαξ και με αναγραφόμενα τα στοιχεία που απαιτούνται για 

κάθε μέλος της ένωσης και προσέτι, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, 

υποβλήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις κάθε μέλους της. Περαιτέρω, το 

μέλος της ένωσης «.....,» όπως προκύπτει και από το υποβληθέν ΕΕΕΣ του, 

όπου δηλώνεται ότι η ..... παρέχει οικονομικούς πόρους στη ....., καθώς και 

από τη δεσμευτική δήλωση της εμπειρίας δανεισμού της εταιρείας ..... διά του 

Προέδρου της ..... (Υποφάκελος Γ), επικαλείται τη δάνεια στήριξη της ..... 

σχετικώς. Σε κάθε περίπτωση η απαίτηση του όρου 15.1.1. της Πρόσκλησης 

καλύπτεται τόσο σωρρευτικά από την υπόψη ένωση, αλλά και αυτοτελώς 

τόσο από το μέλος της «.....» όσο και από το μέλος της «.....» και από το 

μέλος της «.....» διά της επικλήσεως της δάνειας εμπειρίας της εταιρείας «.....» 

και ως εκ τούτου ο λόγος αυτός της Προσφυγής τυγχάνει απορριπτέος.  

17. Επειδή, η προσφεύγουσα υποστηρίζει με τον πέμπτο 

λόγο της Προσφυγής της ότι η προσφορά της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ..... 

– ..... – .....», δεν πληροί τους όρους 17, 18.3.2. – 18.3.5 της Πρόσκλησης, 

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Προσφυγή της. 

18. Επειδή, αναφορικά με το λόγο αυτό της Προσφυγής και 

σύμφωνα με τα κριθέντα ανωτέρω, τόσο η  Ένωση «ΕΝΩΣΗ ..... – ..... – .....» 
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όσο και αυτοτελώς τα μέλη της «.....» και «.....», όπως προκύπτει από τις 

υποβληθείσες οικονομικές τους καταστάσεις και τα δηλωθέντα στα ΕΕΕΣ 

τους, καλύπτουν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 

15.1.1. της Πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18.3 της 

Πρόσκλησης «Εφόσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων 

φορέων και υπεργολάβων, τότε, στους οικείους Υποφακέλους, θα πρέπει να 

περιληφθούν -πέραν των στοιχείων που αποδεικνύουν τη σχετική δέσμευση 

των φορέων αυτών- και τα ακόλουθα […]». Στην προκείμενη περίπτωση όπου 

η διάθεση των οικονομικών πόρων λαμβάνει χώρα από τα μέλη της ένωσης 

και ως εκ τούτου καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις της Πρόσκλησης, δεν 

απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων του άρθρου 18.3 από τρίτο φορέα 

εκτός του υποψηφίου, ως αβασίμως υποστηρίζει η προσφεύγουσα. 

Περαιτέρω και σε κάθε περίπτωση, έχει υποβληθεί (Υποφάκελος Γ) η 

δεσμευτική δήλωση εμπειρίας δανεισμού της ..... με την οποία δηλώνεται ότι 

θα παράσχει στη «..... .....-..... -.....» κάθε απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη 

κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας «.....» και τα νομιμοποιητικά της έγγραφα (πρβλ Υποφάκελο Α), ενώ 

δεν απαιτείται από την Πρόσκληση η υποβολή έγγραφης αποδοχής των 

πόρων από των αποδέκτη αυτών, απορριπτόμενων των σχετικών 

ισχυρισμών της προσφεύγουσας. 

19. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν η υπό κρίση Προσφυγή θα 

πρέπει να απορριφθεί ως νόμω και ουσία αβάσιμη, σύμφωνα με ό,τι κρίθηκε 

ανωτέρω και να γίνει δεκτή η Παρέμβαση, το παράβολο, δε, που κατέθεσε η 

προσφεύγουσα να καταπέσει (άρθρο 363 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και 5 παρ. 

5 του Π.Δ. 39/2017). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την Προσφυγή. 

Δέχεται την Παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου. 
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 11 Αυγούστου 2020 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη 

και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο την 31η Αυγούστου 2020.  

 

           Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

          

Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης           Αλεξάνδρα Κ. Παπαχρήστου 

 

 


