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Συνήλθε στην έδρα της στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 με την εξής 

σύνθεση: Άννα Χριστοδουλάκου Πρόεδρος, Μιχαήλ Οικονόμου-Εισηγητής και 

Ευαγγελία Μιχολίτση, Μέλη (υπ’ αριθμ. 56/2019 Πράξη του Προέδρου της 

Α.Ε.Π.Π.). 

Για να εξετάσει την από 06.08.2019 προδικαστική προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 982/06.08.2019 της προσφεύγουσας με την 

επωνυμία « …………...», που εδρεύει στο  …………….. Τ.Κ. ………..., όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται. 

Κατά της  …………….. με την επωνυμία « …………………………» 

και το διακριτικό τίτλο « …………...» (εφεξής αναθέτουσα αρχή), νομίμως 

εκπροσωπούμενης και  

Του Παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία « 

………………..» που εδρεύει στο  …………, οδός ………….,  Τ.Κ. ………….., 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να γίνει 

δεκτή η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή της και να ακυρωθεί η υπ’ 

αριθμ.24/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  ……………. (………...) με 

την οποία η τελευταία: Εγκρίνει και αποδέχεται το υπ' αριθμ. 03/2019 (αρ. 

πρωτ. εισερχ. 72/26.07.2019) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη 

αναδόχου για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ 

ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», κατακυρώνει την υπηρεσία στον 
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διαγωνιζόμενο με την επωνυμία « ………………..», εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 

της  ………... να υπογράψει την σχετική σύμβαση. 

Με την Παρέμβαση του, ο Παρεμβαίνων αιτείται την απόρριψη της 

υπό κρίση προσφυγής. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Μιχαήλ Οικονόμου. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1.Επειδή, προκηρύχτηκε Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με αρ. Πρωτ.  

……. Περίληψη Διακήρυξης και ΑΔΑΜ  …………… με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό), για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ», για χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου 2019 (ή την υπογραφή 

της σύμβασης εάν υπογράφει μετέπειτα) και για ένα έτος, συνολικού 

προϋπολογισμού 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με 

ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 08/04/2019 η οποία έλαβε αύξοντα 

αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ  ………….. 

2. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει κατατεθεί, 

πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο κατά τις διατάξεις του άρθρου 363 

παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 39/2017 

(ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης δέσμευσης με κωδικό  …………………….., 

εξοφληθέν δυνάμει του από 06.08.2019 αποδεικτικού εξόφλησης της  

……………. Τράπεζας, δεσμευμένο βάσει της σχετικής βεβαίωσης της ΓΓΠΣ με 

την ένδειξη «δεσμευμένο» και κατατεθέν στις 06.08.2019), ύψους 600,00 €. 

2. Επειδή η προσφυγή έχει ασκηθεί με χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου, σύμφωνα με το άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 8 

παρ. 2 του ΠΔ 39/2017. 
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3. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή, ενόψει του αντικειμένου του 

διαγωνισμού (υπηρεσίες), της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 1 

περ. α) του Π.Δ. 39/2018, καθώς και του χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης, 

σύμφωνα με τα άρθρα 5 περ. β), 120 παρ. 1, 376 και 379 παρ. 7 του Ν. 

4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 

4412/2016 και στηνκαθ’ ύλην και κατά χρόνο αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π. 

4. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή έχει κατατεθεί νομίμως και 

εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4 

παρ. 1 περ. α) και το άρθρο 8 παρ. 3 του Π.Δ. 39/2017, καθώς η 

προσβαλλόμενη κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους μέσω της λειτουργίας 

της επικοινωνίαςτου ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 

30.07.2019, οπότε και έλαβε γνώση αυτής η προσφεύγουσα, όπως άλλωστε και 

η ίδια δηλώνει και η προσφυγή κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού στις 06.08.2019, κοινοποιήθηκε δε με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. από την προσφεύγουσα αυθημερόν. 

5. Επειδή, και η υπό κρίση παρέμβαση έχει κατατεθεί εμπροθέσμως 

εφόσον ο παρεμβαίνων έλαβε γνώση της προσφυγής στις 06/08/2019 όταν και 

την κοινοποίησε η αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 

και αυτή την κατέθεσε στις 14/08/2019. 

6. Επειδή με την υπό κρίση προσφυγή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 

24/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  ………….( ………….) με 

την οποία η τελευταία: Εγκρίνει και αποδέχεται το υπ' αριθμ. 03/2019 (αρ. 

πρωτ. εισερχ. 72/26.07.2019) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη 

αναδόχου για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ 

ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

7. Επειδή, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 77/09.08.2019 έγγραφό της, που 

αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή 

υπέβαλε τις απόψεις της επί της εν λόγω προσφυγής μέσω ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου. Επί των απόψεων, η προσφεύγουσα υπέβαλε στις 30.08.2019 

Υπόμνημα, μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου 

του διαγωνισμού, το οποίο κοινοποίησε στην Α.Ε.Π.Π. μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυθημερόν. 

8. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, με την προσβαλλόμενη πράξη 

εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών 

για τον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ», και κατακυρώθηκε η υπηρεσία στον παρεμβαίνοντα 

διαγωνιζόμενο με την επωνυμία « ……………………….». Η προσφεύγουσα 

εταιρία κατετάγη δεύτερη σε αξιολόγηση. 

9. Επειδή, κατόπιν της ως άνω σκέψης η υπό κρίση προσφυγή καθώς 

και η σχετική παρέμβαση ασκείται μετά προφανούς εννόμου συμφέροντος, 

10. Επειδή, σύμφωνα με τον όρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της 

διακήρυξης ορίζεται ότι: «α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του 

σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 

και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού Φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο 2.2.3.1». 

11. Επειδή, σύμφωνα με τον όρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης ορίζεται ότι: «Η 

τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, περιγράφοντας 

ακριβώς τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν για την επίτευξη της καλής 

εκτέλεσης των υπηρεσιών. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η ικανότητα των οικονομικών φορέων να 
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εκτελέσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το 

τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας 

σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Εφόσον ο 

διαγωνισμός αφορά σε παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, οι συμμετέχουσες 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι), επί ποινή αποκλεισμού, 

υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, β) Τις ημέρες 

και τις ώρες εργασίας. γ)Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν 

υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ)Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που 

αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών τωνεργαζομένων. ε) Το 

ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα 

τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό 

χώρων. Τα ανωτέρω στοιχεία α), β), γ) και στ), επί ποινή αποκλεισμού, 

υποβάλλονται στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Τα ανωτέρω στοιχεία δ), και ε), επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλονται στο 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

           12. Επειδή, με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α' υποπερ. αδ'  του ν. 

4605/2019, προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80 («Αποδεικτικά 

Μέσα») του ν. 4412/2016, η οποία έχει ως εξής: (...) «12. Τα αποδεικτικά μέσα 

γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν 

την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του 

άρθρου 73 και την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά 

δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν 

ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 

του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον 
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έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών». 

13. Επειδή, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 2210/19.04.2019 έγγραφο 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 

«…Σημειώνεται ότι, σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις (Β1, Β2, Β3) 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 104 παρ. 1 του ν.4412/2016, 

σύμφωνα με τις οποίες τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να 

καταλαμβάνουν και τον χρόνο της υποβολής της αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ή της προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό: το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου και τα λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές 

του άρθρου 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (πχ. περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης, 

δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ), δεδομένου ότι βεβαιώνουν έννομες καταστάσεις 

μέχρι και το χρόνο  έκδοσής τους, δεν είναι απαραίτητο να εκδίδονται και κατά 

τον χρόνο υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Αντίθετα, 

αρκεί η προσκόμισή τους από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα λοιπά 

δικαιολογητικά κατακύρωσης δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά 

καλύπτουν όλο το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Υπό το 

πρίσμα των ανωτέρω, για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που 

αναφέρονται στην Ενότητα Β1 του παρόντος εγγράφου και καταλαμβάνονται 

από τη νέα ρύθμιση της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. τα 

αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) γίνονται αποδεκτά ως έξης: τα 

δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73 (απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου), (...) εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους εκ μέρους του 

προσωρινού αναδόχου». 

14. Επειδή, το άρθρο 18 του Ν.4412/2016 «Αρχές εφαρμοζόμενες στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ)» ορίζει ότι «1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους 
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οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, 

τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 

προστασίας ταυ δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των 

ιδιωτών, της ελευθερίας ταυ ανταγωνισμού και της προστασίας ταυ 

περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από 

το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό 

περιορισμό ταυ ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται 

τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό 

την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών 

φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το 

σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.  

15. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 « 1. Οι όροι των 

εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να 

επιτρέπουν την υποβολή άρτιων ….προσφορών. 2. Τα έγγραφα της 

σύμβασης….περιέχουν ιδίως: ….ε) την ακριβή περιγραφή του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης …. ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς 

και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, …. ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα 

κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα 

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

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς… ιη) όλους τους ειδικούς και 

γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της 

παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους πληρωμής… ». 

16. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4412/2016 « Οι συμβάσεις 

ανατίθενται ….. εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει ….., ότι 

πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) η προσφορά συνάδει με τις 

απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην 

προκήρυξη σύμβασης…… Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να 

μην αναθέσουν τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον 
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όταν έχουν διαπιστώσει ότι η 

προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται 

στην παρ. 2 του άρθρου 18 ». 

17. Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 103 «Πρόσκληση για υποβολή 

δικαιολογητικών», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι 

«Πέραν των οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο 

άρθρο 93, ισχύουν και τα ακόλουθα: «1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 

η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74) όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της 

σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 

στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο 

απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το 

παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 

ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 

των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων 
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των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.3. Αν, κατά τον έλεγχο των 

παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά 

του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

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

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

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

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει 

στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 

νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

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

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 

και τα άρθρα 75, 76 και 77, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με 

το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, 

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
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πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

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

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία 

ματαιώνεται. 6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 

και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης [είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 

ως εκπτώτου] είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 

5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105 …». Τέλος, στο άρθρο 104 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής 

– Οψιγενείς μεταβολές» του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι «1. Το δικαίωμα 

συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα 

έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του 

άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 105. Στην απόφαση κατακύρωσης 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα. {……..}. 2. Αν επέλθουν 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν 

δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις 

οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί 

την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80. 3. Σε 

περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που 

επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της 
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αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται κατά 

τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 72». 

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

Διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

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

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

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

ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και 

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

παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 

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

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

  19. Επειδή, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να 

αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., C 

278/14, SC EnterpriseFocusedSolutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 και 

απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C 599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 25 και 

εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η 

αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η 

ίδια υποβλήθηκε (βλ., C 278/14, SC EnterpriseFocusedSolutions SRL 

ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27). 

              20. Επειδή, περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρµογή των όρων της 

διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, 

αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, 

C-19/00 SiacConstructionLtd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, σκέψεις 34 και 44 και 

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

1996, σ. I-2043, σκέψη 54). 
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  21.  Επειδή, η αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι 

όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να 

διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός να 

παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς 

υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να 

τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ 

μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος 

του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 

διέπουν την εν λόγω σύμβαση (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων 

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

di Frutta, C 496/99 P, EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης Μαρτίου 2015, 

eVigilo, C 538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου 1993, Επιτροπή 

κατά Δανίας, C 243/89, EU:C:1993:257, σκέψη 33, της 25ης Απριλίου 1996, 

Επιτροπή κατά Βελγίου, C 87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51, της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C 19/00, EU:C:2001:553, σκέψη 33, της 

16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C 213/07, EU:C:2008:731, σκέψη 45, της 

24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin, C 396/14, EU:C:2016:347, σκέψη 

37, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C 87/94, EU:C:1996:161, 

σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, Universale-Bau, C 470/99, 

EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, C 538/13, 

EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., 

C 599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης Οκτωβρίου 2013, 

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

               22.  Επειδή, ο τρόπος συντάξεως των προσφορών στα πλαίσια των 

δημοσίων διαγωνισμών διέπεται από την αρχή της τυπικότητας, η οποία 

αποσκοπεί στην εξασφάλιση αφενός της τηρήσεως των αρχών του 

ανταγωνισμού, της διαφάνειας και του ίσου μέτρου κρίσεως αφετέρου της 

ανάγκης ευχερούς συγκρίσεως των προσφορών μεταξύ τους καθώς και στην 

αποφυγή του κινδύνου αλλοιώσεως αυτών (ΣτΕ127/2015, 1971/2013, 
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194/2011, 804/2010, 3084/2008, 1895/2007, 3769/2003, ΕΑ 860, 689/2011, 

1008/2009, 817/2008). Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της ενιαίας 

εφαρμογής των όρων της διακήρυξης και της τήρησης των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας, είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς δικαιικού 

πλαισίου, εντός του οποίου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και η αποφυγή 

αδικαιολόγητων αιφνιδιασμών των εν δυνάμει υποψηφίων, οι οποίοι σε κάθε 

στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας θα εκκινούν από μία κοινή αφετηρία, θα 

γνωρίζουν εκ των προτέρων ασφαλώς και με ακρίβεια τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες και θα έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου 

της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, είτε κατά τη 

συνομολόγηση της σύμβασης που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, είτε κατά το στάδιο της εκτέλεσης αυτής, καθιστά μη νόμιμη τη 

σχετική διαδικασία και επάγεται ακυρότητα (βλ. IV Τμήμα ΕλΣυν 70/2003, 

105/2002, 78/2001, 4/2001, 85/2000). 

  23. Επειδή, σύμφωνα με πάγια νομολογία, ενόψει της αρχής της 

τυπικότητας, που, όπως προαναφέρθηκε, διέπει τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να καλεί τους 

προμηθευτές να συμπληρώσουν τα νομίμως, καταρχήν, υποβληθέντα 

δικαιολογητικά ή να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις αλλά όχι να 

αναπληρώσουν μη υποβληθέντα ή μη νομίμως υποβληθέντα δικαιολογητικά 

(ΣτΕ 2454/09, ΕΑ ΣτΕ 457, 364/09, 738/09, 180/09, 567/08, 3075/08, 307/07, 

ΔΕφΑθ 271/2011). Περαιτέρω, μια προσφορά δεν δύναται να τροποποιηθεί 

μετά την κατάθεσή της, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της αναθέτουσας αρχής είτε 

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

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

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

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

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

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

ερώτηση προς διευκρίνιση μπορεί μόνο να έχει ως αποτέλεσμα την άρση 
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κάποιας ασάφειας και όχι  την τροποποίηση της εν θέματι προσφοράς (βλ. 

σχετικές αποφάσεις της 11ης Μαΐου 2017, Archus and Gama, C-131/2016, της 

29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, 

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

σκέψη 36). 

24. Επειδή, η προσφεύγουσα, προβάλλει με τον πρώτο λόγο προσφυγής 

ότι «Η εταιρεία « …………………………» δεν υπέβαλε εντός των νομίμων 

προθεσμιών το ποινικό μητρώο του διαχειριστή της από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν υπάρχει σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που 

αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της Διακήρυξης για το χρονικό διάστημα από 7-

5-2019 έως τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης δηλ. 9-7-

2019. Η προσκομιδή βεβαίωσης υποβολής σχετικού αιτήματος με ημερομηνία 5-

7-2019 για την χορήγηση του ποινικού μητρώου δεν καλύπτει την έλλειψη του 

ποινικού μητρώου ούτε είναι δυνατό από την αίτηση αυτή να προκύπτουν τα όσα 

η διακήρυξη απαιτεί. Άλλωστε, και συγκεκριμένα για το ποινικό μητρώο, είναι 

υποχρεωτική η προσκομιδή του μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Επισημαίνουμε ότι μέχρι και σήμερα που υποβάλλουμε την παρούσα ένσταση 

μας το πιο πάνω ποινικό μητρώο δεν έχει αναρτηθεί στο Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ούτε έχουμε λάβει γνώση του 

περιεχομένου του με οποιονδήποτε τρόπο». 

25. Επειδή, ο πρώτος λόγος προσφυγής παρίσταται νόμω και ουσία 

αβάσιμος και άρα απορριπτέος. Και τούτο διότι, από την συνολική επισκόπηση 

του φακέλου και την συνδυαστική εφαρμογή των όρων της διακήρυξης και του 

νομοθετικού πλαισίου προκύπτει ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία κατά την 

υποβολή της προσφοράς της στο πρώτο στάδιο υπέβαλε μεταξύ των άλλων 

εγγράφων, την αριθμ. πρωτ. 5081645/24.04.2019 αίτηση προς την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Αθηνών μέσω του ΚΕΠ του  ……………… Αντίκυρας για τη 

χορήγηση ποινικού μητρώου καθώς επίσης και την από 30.04.2019 υπεύθυνη 

δήλωση του διαχειριστή της εταιρείας « ……………………» ψηφιακά 

υπογεγραμμένη, με την οποία δήλωνε ότι έχει υποβάλει ήδη αίτηση για τη 

χορήγηση ποινικού μητρώου από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών 
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Αθηνών. Ακολούθως, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4571/28.06.2019 έγγραφό της, με 

θέμα «Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», το οποίο 

κοινοποιήθηκε στον παρεμβαίνοντα την 01.07.2019, όπως προκύπτει από την 

λειτουργικότητα «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, η 

αναθέτουσα αρχή κάλεσε την εταιρεία « ………………….» να υποβάλει εντός 

δέκα (10) ημερών ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf, 

και έντυπα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

τους, τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2.2.9.2 αποδεικτικά στοιχεία για 

την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 διακήρυξης, 

καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4-2.2.8 αυτής. Σε απάντηση της ως άνω πρόσκλησης, η 

εταιρεία « ………………………» υπέβαλε, στις 09.07.2019 ηλεκτρονικά, μέσω 

του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 174699/07.05.2019 απόσπασμα 

ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς επίσης και την 

αριθμ. πρωτ. 0385/Φ.4164255/1783/05.07.2019 αίτηση προς την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Αθηνών μέσω του ΚΕΠ του  ……………….. για τη χορήγηση 

ποινικού μητρώου. Επέκεινα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το υπ' 

αριθμ. πρωτ. 2210/19.04.2019 έγγραφο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), το υποβληθέν απόσπασμα ποινικού μητρώου είναι 

σε ισχύ, διότι έχει εκδοθεί τρεις μήνες πριν την υποβολή του φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. Το αίτημα για τη χορήγηση νέου 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου υποβλήθηκε με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης εκ του περισσού, κατά πάσα, δε, πιθανότητα, υποβλήθηκε για 

την προσκόμιση αυτού (νέου αποσπάσματος ποινικού μητρώου) κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, αφού μετά την 07.08.2019 η ισχύς του υποβληθέντος 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχει λήξει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η εκ 

του περισσού υποβολή του ως άνω αιτήματος μεταξύ των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης από τον παρεμβαίνοντα, ουδόλως επηρεάζει το γεγονός ότι το 

υποβληθέν από αυτόν υπ' αριθμ. πρωτ. 174699/07.05.2019 απόσπασμα 

ποινικού μητρώου πληροί τους όρους του νόμου και της Διακήρυξης. Συνεπώς 
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εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο πρώτος λόγος της προδικαστικής προσφυγής 

είναι αβάσιμος και για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί. 

26. Επειδή, η προσφεύγουσα με το δεύτερο λόγο της προσφυγής της 

αιτείται την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, και τούτο διότι κατ’ αυτή «Η εταιρεία « 

……………………………» θα έπρεπε εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» να είχε τοποθετήσει και τις συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας όπου υπάγονται οι εργαζόμενοι και μάλιστα επί ποινή 

αποκλεισμού όπως αναφέρεται στην παρ. 2.4.3.2 της προαναφερόμενης 

Διακήρυξης. Εντός του φακέλου αυτού η εταιρεία « ………………………………» 

δεν είχε τοποθετήσει τις συλλογικές συμβάσεις του προσωπικού στις οποίες 

υπάγονται οι εργαζόμενοι που θα απασχολήσει ούτε και τις υπέβαλλε μαζί με τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης». 

27. Επειδή, ως προς τον δεύτερο λόγο προσφυγής παρέπονται τα 

κάτωθι. Βάσει της Διακήρυξης οι συλλογικές συμβάσεις του προσωπικού 

έπρεπε να υποβληθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οπότε αφορoύν 

άλλο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και, συνεπώς απαραδέκτως 

προβάλλεται ο λόγος αυτός της προσφυγής στο παρόν στάδιο ως αφορών 

προδήλως έτερο στάδιο. Κατά συνέπεια, και ο δεύτερος λόγος της υπό κρίση 

προδικαστικής προσφυγής είναι απαράδεκτος ως ανεπικαίρως προβαλλόμενος 

και ως εκ τούτου η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή πρέπει να απορριφθεί 

στο σύνολό της. 

28. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη προδικαστική προσφυγή 

πρέπει να απορριφθεί, γενομένης δεκτής κατ’ αντίστροφο μέρος της ασκηθείσας 

παρέμβασης. 

29. Επειδή ύστερα από την ανωτέρω σκέψη πρέπει να καταπέσει το 

κατατεθέν παράβολο. 

Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Δέχεται την ασκηθείσα Παρέμβαση. 
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Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 και εκδόθηκε 

στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

 

Άννα Χριστοδουλάκου                                  Ασπασία Χατζηπασχάλη 


