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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΘΚΑΣΘΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

4οΚΛΘΜΑΚΘΟ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 24.01.2019, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Νεθηαξία – Πελειφπε Σακαλίδε, Πξφεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, 

Δηζεγεηήο θαη Κπξηαθή ηδεξνπνχινπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 31.12.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, 

κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 19/07.01.2019, ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  ηoπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα κε ηελ επσλπκία […][…], πνπ εδξεχεη ζην […], νδφο […], αξ. […] θαη 

Ήξαο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα. 

Καηά ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ εδξεχεη ζηε 

Θεζζαινλίθε, νδφο 26εο Οθησβξίνπ, αξ. 64 θαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

3252/11.12.2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο (εθεμήο «ε πξνζβαιιφκελε»), αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 182037 

(5501)/09.04.2018 δηαθήξπμε γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ 

ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Δθπφλεζε πεξηθεξεηαθνχ ζρεδίνπ γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία».  

Σσλ παξεκβαηλφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε ηελ επσλπκία: 1. […] 

θαη ηνλ δ.η. […], φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα 2. […] θαη ηνλ δ.η. […], πνπ 

εδξεχεη ζηελ […], νδφο […], αξ. […] θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαη 3. […] θαη 

ηνλ δ.η. […], πνπ εδξεχεη ζηε […], νδφο […], αξ. […] θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

θαη νη νπνίνη θαηέζεζαλ ηελ απφ 18.01.2019 Παξέκβαζή ηνπο. 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα έλσζε 

εηαηξεηψλ […] επηδηψθεη ηελ αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ κε ζπλλφκσο εγθξίζεθε ην Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο 
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ηνπ ζηαδίνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηερληθή πξνζθνξάο θαη 

απνθαζίζζεθε ε απνδνρή ηεο πξνζθνξάο έηεξνπ ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα κε ηελ επσλπκία […] θαη ήδε παξεκβαίλνληνο, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

ππνζηεξηδφκελα ζηελ Πξνζθπγή.  

Με ηελ Παξέκβαζή ηνπο, νη παξεκβαίλνληεο, αηηνχληαη ηελ απφξξηςε 

ηεο ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο θαη ηε δηαηήξεζε ηζρχνο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο, 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. 182037 (5561)/2018 δηαθήξπμε ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνθεξχρζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ, 

ειεθηξνληθνχ, θάησ ησλ νξίσλ, δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν 

«Δθπφλεζε πεξηθεξεηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 161.290,32 € ρσξίο 

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

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.4412/2016, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην 

Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο 

19.04.2018 κε ΑΓΑΜ 18PROC002969705 θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.∆Η..) ζηηο 

19.04.2018, φπνπ έιαβε πζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 56892. 

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 806,50 € 

(ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 249427596959 0219 0012), ην νπνίν θαη 

ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. (161.290,32€ Υ 0,5%). Σν ελ ιφγσ πνζφ πιεξψζεθε 
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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, θαίηνη δελ έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, 

ζχκθσλα 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) γηα ηελ άζθεζε ηεο Πξνζθπγήο απηήο, 

παξαδεθηψο αζθείηαη θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηεο Α.Δ.Π.Π., αθνχ απφ ηελ 

επηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνθχπηεη φηη απηή δελ απφζρεη θαηά ην 

νπζηψδεο κέξνο ηεο απφ ηα πξνδηαηππσκέλα πεδία ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ, γεγνλφο πνπ ζεξαπεχεη ηελ έιιεηςε ρξήζεο απηνχ, ζην κέηξν πνπ ε 

ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ δελ απαηηείηαη απφ ην Νφκν επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ (βι. ελδεηθηηθά ΓΔΦΚνκνηελήο Ν39/2017, AEΠΠ κεηδ. επη. 

ζχλζεζεο 5/2018, ΑΔΠΠ 264/2018, 47/2018, 97/2017 θ.α.). 

4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

(ππεξεζία), ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 161.290,32 € ρσξίο 

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

ηνπ ρξφλνπ δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. (19.04.2018), 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

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

Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο 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 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 ε πξνζβαιιφκελε θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο 20.12.2018, νπφηε θαη έιαβαλ γλψζε νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη ε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 31.12.2018, ήηνη 

εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, αθνχ ε δεθαήκεξε πξνζεζκία γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή, κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ., ηεο 
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πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ιήγεη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη 

εάλ απηή είλαη εμαηξεηέα – σο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε πνπ ε δεθαήκεξε 

πξνζεζκία έιεγε ζηηο 30.12.2018, ήκεξα Κπξηαθή - ηελ ίδηα ψξα ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο (βι. Α.Δ.Π.Π. 567/2018, 524/2018, 330/2018, 175/2017).  

6. Δπεηδή, ν πξνζθεχγνπζα έλσζε εηαηξεηψλ […] κε πξνθαλέο 

έλλνκν ζπκθέξνλ ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππφςε πξνζβαιιφκελεο, δνζέληνο φηη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ, 

ζπκκεηείρε ζε απηφλ, ππνβάιινληαο ζρεηηθή πξνζθνξά, ε νπνία θαη έγηλε 

απνδεθηή θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξνζθεχγνπζα έρεη 

άκεζν, ελεζηψο θαη πξνζσπηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, φπσο αθπξσζεί ε 

πξνζβαιιφκελε πξάμε, κε ηελ νπνία θξίζεθε θαηά κε λφκηκε θαη εζθαικέλε 

θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο - θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηνπο ιφγνπο 

ηεο Πξνζθπγήο ηεο - σο απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπ έηεξνπ ζπκκεηέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα […], αθνχ 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 ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, σο ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη, απνδεθηή θαη ε 

πξνζθνξά ηνπ αλσηέξσ ζπλδηαγσληδφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ήδε 

παξεκβαίλνληνο.  

7. Δπεηδή, 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 

παξεκβαίλνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο κε ηελ επσλπκία: 1. […] θαη ηνλ δ.η. […], 2. 

[…] θαη ηνλ δ.η. […], θαη 3. […] θαη ηνλ δ.η. […], αθνχ ε ελ ιφγσ Πξνζθπγή, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ.. 

θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη έιαβαλ γλψζε απηήο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, ζηηο 08.01.2018 θαη ε ελ ιφγσ Παξέκβαζε 

αζθήζεθε ζηηο 18.01.2019, ήηνη εληφο ηεο δεθαήκεξεο λφκηκεο πξνζεζκίαο. 

Πεξαηηέξσ, νπδεκία πεξίπησζε πεξί εθπξφζεζκεο άζθεζεο ηεο Παξέκβαζεο 

δχλαηαη λα γίλεη δεθηή, αθνχ ζηηο 07.01.2018 λαη κελ πθίζηαηαη θνηλνπνίεζε ηεο 
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Πξνζθπγήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, δελ ηεθκαίξεηαη γλψζε φκσο απηήο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, αθνχ φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή εζηάιε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηθνηλσλίαο ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. ζηηο 07.01.2018, ρσξίο φκσο ην ζψκα ηεο ελ 

ιφγσ Πξνζθπγήο λα έρεη επηζπλαθζεί, αθνχ ζηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ηεο ελ 

ιφγσ θνηλνπνίεζεο πθίζηαληαη 1. ε ππ’ αξηζ. 3252/2018 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 2. ην ππ’ αξηζ. 

Πξση. 8055 (747)/07.01.2019 έγγξαθν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί 

θνηλνπνίεζεο ηεο ππφ θξίζεο Πξνζθπγήο θαη 3. ε ππ’ αξηζ. 182037 

(5561)/2018 δηαθήξπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. πλεπψο θαη 

δνζέληνο φηη ην ζψκα ηεο ππφ εμέηαζεο Πξνζθπγήο θνηλνπνηήζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηελ επφκελε εκέξα, ήηνη ζηηο 08.01.2018, εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία έιαβαλ γλψζε ησλ ιφγσλ ηεο Πξνζθπγήο απηνί, ηφηε άξρεηαη θαη ε 

πξνζεζκία άζθεζεο, θαηά λφκσ, ηεο παξέκβαζεο.  

8. 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, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη 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 

πξνζβαιιφκελε πξάμε, ελψ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο, 
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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, πεξαηηέξσ θαη φζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ 

Παξεκβαηλφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πεξί απαξαδέθηνπ ηεο Πξνζθπγήο γηα 

ην ιφγν φηη αζθείηαη απφ έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία, σζηφζν, δελ έρεη 

ηθαλφηεηα δηαδίθνπ, νχηε είλαη ε ίδηα θνξέαο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη 

δελ αζθείηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα, κέιε απηήο, απηφο ηπγράλεη λφκσ 

αβάζηκνο. Καη ηνχην δηφηη, φπσο γίλεηαη δεθηφ ηφζν απφ ηε ζεσξία (βι. Ράηθν ζε 

Ράηθν, Βιάρνπ, αββίδε, Γεκφζηεο πκβάζεηο Ν. 4412/2016, Δξκελεία θαη’ 

άξζξν, ζει. 1167 - 1168) φζν θαη θαηά πάγηα λνκνινγία (βι. ηΔ Οι. 

3472/2011, ηΔ 1845/2013, ΓΔθΑζ 1404/2016), ε έλσζε πξνζψπσλ, θπζηθψλ 

ή λνκηθψλ, πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή, δχλαηαη λα κεηέρεη ζε 

δηαγσληζκφ δηελεξγνχκελν γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη λα 

θαζίζηαηαη ππνθείκελν φισλ ησλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, 

λνκηκνπνηνχκελε απηνηειψο γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαηά 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, δηφηη ζε απηήλ, ηελ έλσζε θαη 

φρη απηνηειψο ζε κέινο ηεο, δχλαηαη λα θαηαθπξσζεί, ηειηθά, ην απνηέιεζκα 

ηνπ δηαγσληζκνχ. πλεπψο θαη δνζέληνο φηη ν ζηγφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη έλσζε πξνζψπσλ, δελ πθίζηαηαη δήηεκα απαξάδεθηεο άζθεζεο ησλ 

νηθείσλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ, σο ελ πξνθεηκέλσ κε ηελ άζθεζε ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο, αθνχ ε ίδηα ε έλσζε πξνζψπσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

δηαγσληζκφ, θαηέζηε ππνθείκελν ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαηψκαηνο, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ ηεο αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο 

(πξβι ηΔ Δ.Α. 83/2013, 272/2012, 588/2011). πλεπψο, ν ππφςε ηζρπξηζκφο 

ησλ παξεκβαηλφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πεξί απαξάδεθηεο άζθεζεο ηεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ αβάζηκνο. 

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

Παξέκβαζε είλαη ηππηθά παξαδεθηέο θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζηελ νπζία 

ηνπο. 
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11. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απέζηεηιε έγγξαθν απφςεσλ 

ηεο πξνο αληίθξνπζε ησλ ιφγσλ ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο. 

12. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα, έλσζε εηαηξεηψλ, κε ην ιφγν ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο, ππνζηεξίδεη φηη εζθαικέλσο ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ έηεξνπ 

ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα […] έγηλε απνδεθηή θαηά ην ζηάδην 

αμηνιφγεζεο ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά», αθνχ ε πξνζθνξά ηνπ δελ ήηαλ ζχκθσλε κε ην άξζξν 2.4.3 

«Πεξηερφκελα Φαθέινπ – Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», 

2.2.6 «Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα» θαη 2.2.8 «ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα 

ηξίησλ» ηεο δηαθήξπμεο. Δηδηθφηεξα, σο ε πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη, ζχκθσλα 

κε ηνπο αλσηέξσ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, νη δηαγσληδφκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη 

λα ππνβάιινπλ μερσξηζηά ΣΔΤΓ, θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν γηα θάζε θνξέα - 

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη, εθφζνλ ν 

πξνζθέξσλ ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, λννπκέλσλ 

σο ηέηνησλ θαη ησλ επηζηεκφλσλ-θπζηθψλ πξνζψπσλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

κφληκε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ δηαγσληδφκελν (εμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο), γεγνλφο πνπ θαηά παξάβαζε ηεο δηαθήξπμε δελ έπξαμε ν 1νο ησλ 

παξεκβαηλφλησλ, ζπκκεηέρσλ ζηελ ππφ εμέηαζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, 

νηθνλνκηθφο θνξέαο […]. 

13. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ λ. 4412/2016 κε ηίηιν 

«Κξηηήξηα επηινγήο» (άξζξν 58 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) νξίδεηαη ξεηψο φηη : 

«1. Σα θξηηήξηα επηινγήο κπνξεί λα αθνξνχλ: α) ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, β) ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, γ) ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. Οη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο σο 

απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 

3 θαη 4. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πεξηνξίδνπλ ηηο φπνηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζε 

εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν ππνςήθηνο ή ν 

πξνζθέξσλ δηαζέηεη ηηο εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο 
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ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. Όιεο νη απαηηήζεηο 

ζρεηίδνληαη θαη είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.[…] 4. Όζνλ 

αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ 

λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία 

γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. […]». 

14. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 78 ηνπ λ. 4412/2016 «ηήξημε 

ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ (άξζξν 63 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)» νξίδεηαη 

φηη : «1. Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 75 θαη ηα θξηηήξηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 75, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, θαηά πεξίπησζε θαη 

γηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. Όζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο 

νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, απνδεηθλχεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, ηδίσο, 

κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ. Η αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79, 80 θαη 81, αλ νη 

θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74. {…}. Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα απαηηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απηνί νη θνξείο λα είλαη απφ 
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θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. {…} 2. ηελ πεξίπησζε 

ζπκβάζεσλ έξγσλ ή ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ ή ζηελ πεξίπησζε εξγαζηψλ 

ηνπνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζην πιαίζην ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ 

θαζεθφλησλ απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά 

ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 19, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή». 

15. Δπεηδή, ν φξνο 2.4.3. ηεο Γηαθήξπμεο κε ηίηιν «Πεξηερφκελα 

Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά»» νξίδεη φηη 

«2.4.3.1. Tα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ 

ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν 

ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην 

νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή 

πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα V),....». Πεξαηηέξσ, ζηνλ φξν 2.2.6.β. «Σερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη φηη «Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή 

θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ν 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απαηηείηαη: (α) … (β) λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε 

νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ζπζηήζεη Οκάδα 

Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαηήκαηνο Ι, Μέξνο Α, 4. Οκάδα 

Έξγνπ / ρήκα Γηνίθεζεο ηεο χκβαζεο έξγνπ. ην ΣΔΤΓ (Μέξνο IV ελφηεηα Α, 

ππνελφηεηα 2) πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί πίλαθαο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζηνλ 

νπνίν ζα αλαθέξνληαη ε εκπεηξία, ηα πξνζφληα θαη νη ζπνπδέο ησλ ζηειερψλ.». 

ηνλ πίλαθα-ππφδεηγκα, ν νπνίνο αθνινπζεί, ζηε ζηήιε «ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ» γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ δίλνληαη δχν επηινγέο, ήηνη 

«Μηζζσηφο/Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο». Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2.8. 

«ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη φηη «Οη νηθνλνκηθνί 

http://www.promitheus.gov.gr/
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θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε 

απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ 

θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα 

θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ 

θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο 

ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ 

ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ 

αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη 

απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ 

λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ 

θνξέσλ.».  

16. Δπεηδή, ζην Μέξνο Γ ηνπ ΣΔΤΓ αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ Φνξέσλ. Μεηαμχ άιισλ 

αλαθέξεηαη, φηη εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ, ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη ρσξηζηφ έληππν 

ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β 

ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο Ι ΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο 

ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα 
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πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 

αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

17. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, κε ην ππ. αξηζ. πξση. 204191 (6033)/03-05- 

2018 έγγξαθν παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απήληεζε ζην 

εξψηεκα 3 φηη «Δάλ ζηελ «Οκάδα Έξγνπ» ππάξρνπλ «Δμσηεξηθνί πλεξγάηεο» 

(φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 2.2.6), ζεσξείηαη «ζηήξημε ζηελ 

ηθαλφηεηα ηξίησλ»;» δηεπθξηλίδεη κε ηελ απάληεζε 3 φηη «α) χκθσλα κε ηα 

άξζξα 78 θαη 79 ηνπ λφκνπ 4412/2016 εάλ νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο «…. 

Δθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.» ηφηε ζεσξείηαη ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ, θαη 

απαηηείηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα «…απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη 

ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, ηδίσο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.». Σφηε 

ππνρξεσηηθά ππνβάιινπλ θαη ΣΔΤΓ (εθηφο ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο). β) 

χκθσλα κε ην άξζξν 131 ηνπ λ.4412/2016, ζε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο, ηα 

αλσηέξσ ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά, εθφζνλ ην ηκήκα πνπ ζα εθηειέζνπλ 

«…ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο». Αλ δελ ηζρχεη απηφ, ε δέζκεπζή ηνπο επαξθεί (ζπκβφιαην 

ζπλεξγαζίαο θαη ππεχζπλε δήισζε, φηη ζα είλαη δηαζέζηκνη θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηνπ έξγνπ, ρσξίο ςεθηαθή ππνγξαθή)». 

18. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ, ε 

δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ είλαη απζηεξψο ηππηθή (αξρή ηεο ηππηθφηεηαο), 

ππφ ηελ έλλνηα φηη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα ηεξνχλ 

απνιχησο ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαη δεζκεπηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα 

βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν απηψλ, φπεξ 

ζπλεπάγεηαη φηη θάζε παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο έρεη ζαλ 

επαθφινπζν ην απαξάδεθην ηεο ππφςε πξνζθνξάο ή/ θαη ηελ αθπξφηεηα ησλ 
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πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ δελ ζπλάδνπλ ζηηο παξαπάλσ επηηαγέο/ 

αξρέο. Δπέθεηλα θαη θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία καο, δηεπθξηλίζεηο πνπ 

παξέρνληαη επί φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, απνηεινχλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

θαη εληάζζνληαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπκπιεξψλνληαο 

ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη (βι. Ράηθν, Γίθαην 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 2016, ζει. 338 – 339 κε αλαθεξνκέλε ζρεηηθή 

λνκνινγία). 

19. Δπεηδή, ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 14 ηεο ΔΑΑΓΗΤ 

αλαθέξεηαη φηη: «Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζεζκνχ ηεο δάλεηαο εκπεηξίαο, πνπ 

δηακνξθψζεθε λνκνινγηαθά πξηλ αθφκα απνηππσζεί ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο, 

είλαη: α) ε αδπλακία ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα αληαπνθξηζεί κε ηα 

δηθά ηνπ κέζα ζηηο απαηηήζεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηελ νπνία επηζπκεί λα 

ζπλάςεη, θαη ε πξνζθπγή ηνπ ζε δπλαηφηεηεο ηξίηνπ θνξέα (ρξεκαηνδνηηθέο ή 

ηερληθέο δπλαηφηεηεο) γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ θαη β) ε 

ππνρξέσζε ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα απνδείμεη φηη ν ηξίηνο θνξέαο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη ηνπο επηθαινχκελνπο πφξνπο θαη φηη νη πφξνη 

απηνί ζα βξίζθνληαη πξάγκαηη ζηε δηάζεζε ηνπ πξψηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. Σν ηειεπηαίν ζεκείν, ην νπνίν αλαδεηθλχεηαη θαη σο ην βαζηθφ ζεκείν 

ελαζρφιεζεο ηεο λνκνινγίαο, ζεκαίλεη ζε αδξέο γξακκέο φηη λαη κελ επηηξέπεηαη 

ε επίθιεζε εκπεηξίαο ή θαη κέζσλ ηξίησλ, νζάθηο ελδείθλπηαη θαη γηα δεδνκέλε 

ζχκβαζε, φκσο ε παξνρή θαη ε ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ πξέπεη αθελφο λα 

απνδεηθλχεηαη, αθεηέξνπ λα είλαη απνιχησο δεζκεπηηθή γηα ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε, αιιά θαη επηπιένλ λα παξέρνληαη ηθαλέο εγγπήζεηο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ψζηε ιπζηηειψο λα εμαζθαιίδεηαη απηή γηα ηελ έληερλε, πξνζήθνπζα θαη άξηηα 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ….». πλαθψο δε πξνβιέπεηαη ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 

23 ηεο ΔΑΑΓΗΤ κε ζέκα : «Δηδηθά ζέκαηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ 

Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ 

χκβαζεο (ΔΔΔ)» θαη εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο 

μερσξηζηνχ ΔΔΔ απφ ηνπο ηξίηνπο δαλείδνληεο ηελ εκπεηξία ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο φηη : «Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε ζηήξημεο ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
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νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, επηζπλάπηεηαη ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ/ΔΔΔ κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΙΙ 

θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. Γεδνκέλνπ φηη ε ζηήξημε παξέρεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο IV 36, ζπκπιεξψλνληαη επηπξφζζεηα θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ  απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ην Μέξνο V 

γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. Σν 

ζχλνιν ησλ ΣΔΤΓ/ΔΔΔ ησλ ηξίησλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζπλππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα 

εληφο ηνπ θαθέινπ (θπζηθνχ ή ειεθηξνληθνχ) «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 

Σν/α ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ/ΔΔΔ ζα πξέπεη λα είλαη δεφλησο ζπκπιεξσκέλν/α θαη 

ππνγεγξακκέλν/α απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 79Α ηνπ λ.4412/2016. Δθφζνλ ν ηξίηνο θνξέαο είλαη θπζηθφ 

πξφζσπν, ην ρσξηζηφ ΣΔΤΓ/ΔΔΔ ππνγξάθεηαη κφλν απφ απηφλ». 

20. Δπεηδή, εθ ησλ εθηεζέλησλ σο άλσ πξνθχπηεη φηη, ν ζεζκφο ηεο 

δάλεηαο εκπεηξίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο ζηεξηδφκελνη ζηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ή νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηξίησλ, 

εθφζνλ απνδεηθλχνπλ ηε δέζκεπζε απηψλ πξνο ηνχην θαη δελ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπφ ηνπο ιφγνη απνθιεηζκνχ. Πεξαηηέξσ, φπσο έρεη θξηζεί απφ ην ΓΔΔ, 

επηηξέπεηαη ε ζψξεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

γηα ηελ πιήξσζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ηθαλφηεηαο πνπ ζέηεη ε 

αλαζέηνπζα αξρή, θαη ηδία σο πξνο ηε ζψξεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ιήπηε 

θαη ηνπ παξέρνληνο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη δελ ππνρξενχηαη λα 

πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο απηνηειψο έθαζηνο θνξέαο αιιά αξθεί λα ηα 

πιεξνί ζπλνιηθά ε πξνζθνξά, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηήζεη ην 

ειάρηζην επίπεδν ηεο νηθείαο ηθαλφηεηαο λα θαιχπηεηαη κφλν απφ έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα (βι. Ράηθν, Γίθαην Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Β΄ έθδνζε, ζει. 
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447). Πεξαηηέξσ, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 4412.2016 

πξνζδηνξίδνληαη ξεηά νη πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

απαηηεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο είηε απφ θνηλνχ απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη 

ηνλ δαλείδνληα ηελ εκπεηξία ηξίην θνξέα, φηαλ ε δαλεηδφκελε εκπεηξία αθνξά 

ζηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, 

είηε κφλνλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ 

θξίζηκσλ θαζεθφλησλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ έξγσλ ή ζπκβάζεσλ 

ππεξεζηψλ ή εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζην πιαίζην ζχκβαζεο 

πξνκεζεηψλ.  

21. Δπεηδή, απφ ηε ζεψξεζε ηεο πξνζθνξάο κε αξηζκφ 96200 ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα […], πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο απηφο ζην Σ.Δ.Τ.Γ. 

πνπ ππέβαιε, έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπ, κεηαμχ άιισλ, 

επηζηήκνλεο κε ηνπο νπνίνπο αλαθέξεη φηη ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία 

είλαη «Δηδηθφο πλεξγάηεο», θαίηνη σο αλαθέξζεθε απφ ηνλ Πίλαθα – Τπφδεηγκα 

ηεο δηαθήξπμεο νη επηινγέο πνπ δίλνληαλ ήηαλ «Μηζζσηφο/ Δμσηεξηθφο 

πλεξγάηεο». Δηδηθφηεξα, ζην ππνβιεζέλ Σ.Δ.Τ.Γ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα (ζει. 16 θαη 17), αλαθέξνληαη σο εηδηθνί ζπλεξγάηεο νη: 1. 

[…] σο πληνληζηήο ζε Κιηκαηηθά Μνληέια, 2. […] σο πληνληζηήο ζε Γεσξγία, 

Κηελνηξνθία θαη Τδαηνθαιιηέξγεηεο, 3. […] σο πληνληζηήο ζε Τδάηηλνπο 

Πφξνπο, Παξάθηηεο Πεξηνρέο θαη Δδάθε, 4. […] σο πληνληζηήο ζε Τπνδνκέο, 

5. […] σο πληνληζηήο ζε Υξήζεηο Γεο / Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ, 6. […] σο 

πληνληζηήο ζε Σνπξηζκφ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά θαη 7. […] σο πληνληζηήο 

Τγείαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ελαξγψο ζπλάγεηαη φηη ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα, ηα 

νπνία δειψλνληαη πξνο θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο 

είλαη «ηξίηνη», ζε ζρέζε κε ηνλ ππφςε νηθνλνκηθφ θνξέα, κε ηελ επσλπκία […] 

θαη αλήθνπλ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία ηνπ Πίλαθα / Τπνδείγκαηνο ηεο 

δηαθήξπμεο, ήηνη εθείλνη ηνπ «Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε». Δληνχηνηο, δελ έρνπλ 

θαηαηεζεί γηα ηα πξφζσπα απηά ηα νξηδφκελα απφ ηε δηαθήξπμε θαη ην αλσηέξσ 

δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (βι. ζθέςε 15), έληππα 
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Σ.Δ.Τ.Γ. γηα θαζέλα απφ απηνχο ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ζηελ ηθαλφηεηα 

ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν ελ ιφγσ δηαγσληδφκελνο. 

22. Δπεηδή, απφ ηε γξακκαηηθή εξκελεία ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

δηαηάμεσλ, αιιά θαη ηδίσο απφ ην ππ. αξηζ. πξση. 204191 (6033)/03-05- 2018 

έγγξαθν παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ηεο αλαζέηνπζα αξρήο, κε ην νπνίν απήληεζε 

ζην εξψηεκα 3 φηη «Δάλ ζηελ «Οκάδα Έξγνπ» ππάξρνπλ «Δμσηεξηθνί 

πλεξγάηεο» (φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 2.2.6), ζεσξείηαη 

«ζηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ»;» φηη «Απάληεζε: α) χκθσλα κε ηα άξζξα 78 

θαη 79 ηνπ λφκνπ 4412/2016 εάλ νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο «…. Δθηειέζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλφηεηεο.» ηφηε ζεσξείηαη ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ, θαη απαηηείηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο λα «…απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, ηδίσο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 

δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.». Σφηε ππνρξεσηηθά 

ππνβάιινπλ θαη ΣΔΤΓ (εθηφο ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο)», πξνθχπηεη φηη ζηελ 

ππφ θξίζε πεξίπησζε πιεξνχηαη ε έλλνηα ηεο «ζηήξημεο ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ» 

ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα θαη κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 

14 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. (βι. ζθέςε 19 ηεο παξνχζαο), αθνχ δειψζεθε, πξνο 

θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνλ θνξέα κε ηελ 

επσλπκία […], φηη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ «εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο» θαη σο εθ ηνχηνπ γηα λα είλαη απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπ, φθεηιε 

απηφο, βάζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, αιιά θαη ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, λα ππνβάιιεη ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ μερσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα 

θαζέλα εμ απηψλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ - εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, 

θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν, ζχκθσλα θαη κε ηελ 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. (βι. ζθέςε 19 ηεο παξνχζαο). 

ηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κε ηελ επσλπκία […] δελ 

ππέβαιε ηα ζρεηηθά έληππα Σ.Δ.Τ.Γ. πξνο απφδεημε θάιπςεο ησλ 

απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ζπλεπψο ε πξνζθνξά ηνπ κε λνκίκσο 

έγηλε απνδεθηή, θαηά παξάβαζε ηνπ Νφκνπ θαη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 
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23. Δπεηδή, αβάζηκα νη παξεκβαίλνληεο πξνβάιινπλ ηνλ ηζρπξηζκφ 

φηη δελ απαηηείην θαλ, ειιείςεη ζρεηηθνχ ξεηνχ φξνπ ηεο δηαθήξπμεο, λα 

απαζρνινχλ ηα σο άλσ ζηειέρε θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

αιιά δεζκεχνληαλ φηη ζα ηα απαζρνιήζνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα ην ιφγν απηφλ φθεηιαλ λα απνδείμνπλ θαη ηελ επάξθεηά ηνπο 

σο πξνο ηα πξνζφληα πνπ ε δηαθήξπμε απαηηνχζε. Καη ηνχην δηφηη, σο 

πξνειέρζε, πθίζηαηαη ζρεηηθή δηεπθξίληζε, πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο σο φξνο ηεο δηαθήξπμεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε επίθιεζε ζηηο ηθαλφηεηεο «εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ» 

ζπληζηά ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο ηξίηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφλ ζα έπξεπε λα 

ππνβιεζνχλ ηα θαηά λφκσ πξνβιεπφκελα ΣΔΤΓ, δήηεκα ην νπνίν θαη’ νπδέλα 

ηξφπν δελ ζπλέρεηαη κε ην αλ φθεηιε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα απνζρνιεί ηα 

ππφςε πξφζσπα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Δπέθεηλα, 

απνξξηπηένο σο λφκσ αβάζηκνο ηπγράλεη θαη ν ηζρπξηζκφο ησλ 

παξεκβαηλφλησλ φηη, εθφζνλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφηεηλε γηα ηελ νκάδα 

δηνίθεζεο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε δηαθήξπμε, εηδηθνχο 

ζπλεξγάηεο – θπζηθά πξφζσπα, δελ φθεηιε λα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο πεξί 

δάλεηαο εκπεηξίαο ή ππεξγνιαβίαο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηεο δηαθήξπμεο, 

απελαληίαο, αξθνχζε ε δήισζε θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ησλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο αλαθεξφκελσλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, κε 

ηελ θαηά ηε δηαθχξπμε ηεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο ελφο εθάζηνπ απηψλ. Καη ν 

ππφςε ηζρπξηζκφο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί, δνζέληνο φηη απηφο αλεπηθαίξσο 

πξνβάιιεηαη ζην παξφλ ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνχ θαη’ 

νπζίαλ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ επίκαρνπ φξνπ ηεο δηαθήξπμεο, φπσο απηφο 

ελζσκαηψζεθε ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην κε ην ππ. αξηζ. πξση. 204191 

(6033)/03-05- 2018 έγγξαθν παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ηεο αλαζέηνπζα αξρήο 

(ηΔ ΔΑ 207/2002, 295/2003, 602/2003, 884/2003, 69/2005, 1032/2005, 

245/2011 θ.ά.). πλεπψο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηεο θαηά ζηάδηα 

πξνβνιήο ησλ ιφγσλ θαη ηεο επίθαηξεο θαη απηνηεινχο πξνζβνιήο ησλ 

βιαπηηθψλ πξάμεσλ φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απνθιείεηαη ν 

παξεκπίπησλ έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο κε ηελ επθαηξία 



 
 

Αριθμός απόθαζης: 107/2019 

 

17 
 

ηεο πξνζβνιήο ησλ κεηαγελέζηεξσλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (ΔΑ ηΔ 305/2011, 

65/2012), σο ελ πξνθεηκέλσ θαη ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα θαη θαη’ 

αθνινπζίαλ ν ππφςε ηζρπξηζκφο ηπγράλεη απνξξηπηένο σο απαξάδεθηνο 

ζπλεπεία ειιείςεσο ελλφκνπ ζπκθέξνληνο. Δμάιινπ θαη πέξαλ θαη 

αλεμαξηήησο αλ ηα ππφςε ηξίηα πξφζσπα, εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, εληάζζνληαη 

ζηνπο πφξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αθ’ εο ζηηγκήο έρεη ζπλαθζεί ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, σο νη παξεκβαίλνληεο ηζρπξίδνληαη, δελ αλαηξείηαη ε 

ππνρξέσζε γηα ηήξεζε ηνπ ππφςε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν «Δμσηεξηθνί πλεξγάηεο» (φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 

2.2.6), ζεσξείηαη «ζηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ»; «Απάληεζε: α) χκθσλα κε 

ηα άξζξα 78 θαη 79 ηνπ λφκνπ 4412/2016 εάλ νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο «…. 

Δθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.» ηφηε ζεσξείηαη ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ, θαη 

απαηηείηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα «…απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη 

ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, ηδίσο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.». Σφηε 

ππνρξεσηηθά ππνβάιινπλ θαη ΣΔΤΓ (εθηφο ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο)». Σν απηφ 

ζπλνκνινγνχλ θαη νη παξεκβαίλνληεο, επηθαινχκελνη (ζει. 9 ηεο Παξέκβαζεο) 

ηελ αξρή ηεο ηππηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

ηελ απφιπηε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

24. Δπεηδή θαη’ αθνινπζίαλ ν ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο Πξνζθπγήο ζα 

πξέπεη λα γίλεη δεθηφο σο βάζηκνο, λφκσ θαη νπζία. 

25. Δπεηδή, ηνχησλ νχησο ερφλησλ, πξνθχπηεη φηη κε ζπλλφκσο 

έγηλε δεθηή ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία […] θαη ήδε 

1νπ ησλ παξεκβαηλφλησλ θαηά ηα πξνιερζέληα, γελνκέλσλ δεθηψλ ησλ 

πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ ηεο Πξνζθπγήο πεξί ηνχηνπ σο λφκσ θαη νπζία 

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

γίλεη δεθηή σο λφκσ θαη νπζία βάζηκε θαη λα απνξξηθζεί ε Παξέκβαζε σο 

αβάζηκε.  

27. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ 

θαηέζεζε ν πξνζθεχγσλ, πνζνχ 806,50 € (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 

249427596959 0219 0012), πξέπεη λα επηζηξαθεί, 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 

 

Γέρεηαη ηελ Πξνζθπγή. 

Απνξξίπηεη ηελ Παξέκβαζε. 

Αθπξψλεη ηελ ππ’ αξηζ. 3252/11.12.2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 182037 (5501)/09.04.2018 δηαθήξπμε 

γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ 

κε ηίηιν «Δθπφλεζε πεξηθεξεηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία», θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ κε ζπλλφκσο 

εγθξίζεθε ην Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο ηνπ ζηαδίνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – 

ηερληθή πξνζθνξάο θαη απνθαζίζζεθε ε απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία […].  

Οξίδεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ (ειεθηξνληθφ 

παξάβνιν κε θσδηθφ 249427596959 0219 0012), πνζνχ νθηαθνζίσλ έμη επξψ  

θαη πελήληα ιεπηψλ (806,50 €). 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 24 Ιαλνπαξίνπ 2019 ζηνλ Αγ. Ισάλλε Ρέληε θαη 

εθδφζεθε ζηηο 29 Ιαλνπαξίνπ 2019.  
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     H Πρόεδρος                                        Η Γραμμαηέας 

 

Νεκηαρία–Πηνελόπη Σαμανίδη                Εσαγγελία Ζαθειράηοσ 


