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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ   

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της την 7η  Σεπτεμβρίου 2020 με την εξής σύνθεση: 

Ευαγγελία Μιχολίτση, Πρόεδρος – Εισηγήτρια, Μιχαήλ Οικονόμου και Άννα 

Χριστοδουλάκου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 30/7/2020 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ΑΕΠΠ 

1020/30.07.2020,  της προσφεύγουσας με την επωνυμία «…» (εφεξής 

«προσφεύγουσα»), που εδρεύει  στο  «…», οδός  «…», αρ. «…», νομίμως 

εκπροσωπούμενης.  

 

Κατά  της «…» (εφεξής «αναθέτουσα αρχή»), νομίμως 

εκπροσωπουμένης.  

 

Με την υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή η προσφεύγουσα  

επιδιώκει  να  ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 759/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας «…» (πρακτικό Νο 23/03-07-2020, ΑΔΑ : «…») περί 

εγκρίσεως των Πρακτικών II, III της Επιτροπής Διαγωνισμού και να 

κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ίδια.  

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ευαγγελία Μιχολίτση. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί 

σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν.4412/2016 και  5 του ΠΔ 39/2017 νόμιμο e-

παράβολο, συνολικού ύψους ευρώ 1.000, ήτοι ειδικότερα, έχει εκδοθεί, 

πληρωθεί, δεσμευθεί και κατατεθεί e-παράβολο (βλ. α) παράβολο με αριθμό   

«…», ύψους 600 ευρώ, με αποδεικτικό της «…» τράπεζας της 28.07.2020 περί 
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πληρωμής του ανωτέρω παραβόλου  και εκτύπωση από την ιστοσελίδα της 

ΓΓΠΣ όπου το παράβολο φέρεται ως «δεσμευμένο», β) παράβολο με αριθμό 

«…», ύψους 400 ευρώ,  με αποδεικτικό της τράπεζας «…» της 29.07.2020 περί 

πληρωμής του ανωτέρω παραβόλου  και εκτύπωση από την ιστοσελίδα της 

ΓΓΠΣ όπου το παράβολο φέρεται ως «δεσμευμένο»).   

2. Επειδή, με την Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής προκηρύχθηκε 

ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία σύναψης σύμβασης,  για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «…» εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στις 

23-1-2020 στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ «…») και στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό 

Συστήματος «…». Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν καταρχήν έξι (6) 

οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα με την α/α 

συστήματος  «…» προσφορά της και η εταιρεία «…» και ήδη προσωρινή 

ανάδοχος με την α/α συστήματος «…» προσφορά.  

            3. Επειδή,  σε συνέχεια αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και 

κοινοποίησης μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνίας» στις 16.04.2020 της 

με αριθμό 360/2020 απόφασης της αναθέτουσας αρχής (Απόσπασμα 

Πρακτικού Νο 10/27-03-2020) με την οποία αποφασίστηκε η   ανάθεση  της  

σύμβασης στον  μειοδότη οικονομικό  φορέα: «…», με α/α προσφοράς 

ΕΣΗΔΗΣ «…», ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, με μέση  έκπτωση 

41,00%, Σύνολο  Δαπάνης  Έργου 118.000,00€  (χωρίς  ΦΠΑ)  και Σύνολο 

Δαπάνης του Έργου 146.320,00€ (με ΦΠΑ), απεστάλη στις 29.04.2020 προς 

την ανωτέρω προσωρινή ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ η από 28.04.2020 με αριθμ. πρωτ. «…» πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης με το κάτωθι περιεχόμενο «Σε συνέχεια της υπ’ 

αρ. 2 σχετικής απόφασης, όπως σας κοινοποιήθηκε με το υπ. αρ. 3 σχετικό, 

καλείστε, σύμφωνα  με το  άρθρο 4.2 της  σχετικής  διακήρυξης,  όπως εντός 10  

ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, υποβάλετε τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της ίδιας διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης,   εντός   τριών   (3)   εργάσιμων   ημερών   από   την   
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ηλεκτρονική   υποβολή,   προσκομίζονται υποχρεωτικά στην αναθέτουσα αρχή, 

σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

11 παρ. 2 του   ν.   2690/1999   ''Κώδικας   Διοικητικής   Διαδικασίας'',   όπως   

τροποποιήθηκε   με   τις   διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014».  

Ανταποκρινόμενη η προσωρινή ανάδοχος στην ανωτέρω πρόσκληση 

απέστειλε μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ φάκελο 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στις 6.05.2020. Εν συνεχεία με τον αυτό τρόπο 

αιτήθηκε παράταση του χρόνου υποβολής τινών πιστοποιητικών στις 

7.05.2020, υποβάλλοντας και κάποια επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, και 

ολοκλήρωσε την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – έχοντας 

προβεί σε σχετική υποβολή και στις 8.05.2020 και έχοντας λάβει παράταση 

προθεσμίας μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση των πιστοποιητικών από το 

Πρωτοδικείο – στις 12.05.2020. Εν συνεχεία, κατόπιν ελέγχου των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ την με αρ. πρωτ. 

111926/5.06.2020 επιστολή της προς την προσωρινή ανάδοχο με την οποία 

ανέφερε ότι σε συνέχεια ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

προέκυψε, βάσει και σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής, η ανάγκη 

υποβολής – καταρχήν ηλεκτρονικά εντός πέντε (5) ημερών - υπεύθυνης 

δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 

της όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (αρ. 

23.3. διακήρυξης). Η προσωρινή ανάδοχος ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας την 

επίμαχη υπεύθυνη δήλωση μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ αυθημερόν.  

  4. Επειδή, στις 22.07.2020 η αναθέτουσα αρχή απέστειλε μεταξύ άλλων 

μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ τα εισηγητικά πρακτικά 

και στις 23.07.2020 την προσβαλλόμενη με  αριθμό 759/2020   απόφαση της 

αναθέτουσα αρχής (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 23/03-07-2020 της 

Οικονομικής Επιτροπής) με βάση την οποία εγκρίθηκε το από 02-06-2020 

Πρακτικό ΙΙ και 11-06-2020 Πρακτικό ΙΙΙ του διαγωνισμού και αποφασίστηκε η 

κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «…». Στις 
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23.07.2020 η προσφεύγουσα απέστειλε αίτημα προς την αναθέτουσα 

προκειμένου να λάβει γνώση των υποβληθέντων από την ως άνω εταιρεία 

δικαιολογητικών. Εν συνεχεία, στις 24.07.2020 η αναθέτουσα αρχή απέστειλε 

μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ προς την 

προσφεύγουσα την με αρ. πρωτ. 5895 της 16.07.2020 απόφαση της 

Συντονίστριας  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «…» περί της νομιμότητας της 

ελεγχθείσας με αρ. 759/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά της 

από    24.07.2020 με αρ. πρωτ. 158543 επιστολής περί ανάρτησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης ήδη από 22.07.2020 στο χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ.  

 5. Επειδή, η προσφεύγουσα άσκησε την υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή με κατάθεση  στις 30.07.2020 στον διαδικτυακό τόπο διαγωνισμού 

(ΕΣΗΔΗΣ) -  ήτοι εμπροθέσμως, δοθέντος ότι η με αριθμό 759/2020 

προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στις 

23/07/2020, έχοντας κάνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 ενώ (η προσφυγή) είναι νομίμως 

υπογεγραμμένη. Επισημαίνεται ότι η ίδια η προσφεύγουσα κοινοποίησε την 

προσφυγή στην ΑΕΠΠ αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

6. Επειδή, η προσφυγή ασκήθηκε μετά προδήλου εννόμου συμφέροντος 

από τον  δεύτερο σε κατάταξη οικονομικό φορέα, ο οποίος προσδοκά την 

απόρριψη της προσφοράς της προσωρινής και ήδη ανακηρυχθείσας με την 

προσβαλλόμενη οριστικής αναδόχου και την ανάληψη της εκτέλεσης του έργου 

από την ίδια.  

7. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του, της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας 

ανάθεσης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV του Ν. 4412/2016. 

Επομένως, νομίμως φέρεται προς εξέταση η υπό κρίση προδικαστική 

προσφυγή στο 5ο κλιμάκιο της ΑΕΠΠ. 

8.    Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 9 παρ. 1 του π.δ 39/2017 κοινοποίησε μέσω της εφαρμογής 

«επικοινωνία», στις  31/07/2020 την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή  σε 
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όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δυνητικά θίγονται από την αποδοχή της 

εν θέματι προσφυγής, προκειμένου να λάβουν γνώση.  

9. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε στην ΑΕΠΠ στις 5.08.2020 

μετά της από 05-08-2020 με αρ. πρωτ. 169110 επιστολής τις  απόψεις της 

(Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού) επί της υπό εξέταση προσφυγής. 

Επισημαίνεται ότι τις απόψεις κοινοποίησε ομοίως μέσω της «επικοινωνίας» 

του ΕΣΗΔΗΣ η αναθέτουσα αρχή στις 5.08.2020 προς την προσφεύγουσα.  

10.  Επειδή, η προσφεύγουσα υποστηρίζει με την προσφυγή της, 

επικαλούμενη μεταξύ άλλων όρους της οικείας διακήρυξης τα εξής:  

«…[…]Τέλος, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν.4605/2019, μετά από 

δύο έτη εφαρμογής του νόμου 4412/2016 και ενόψει διαπίστωσης 

καθυστερήσεων στην σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων με δυσμενέστατες 

συνέπειες για την εθνική οικονομία, κατέστη επιτακτική η ανάγκη, μετά και την 

έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, να ληφθούν μέτρα για την παροχή μέσων 

προς τις Αναθέτουσες Αρχές προκειμένου να διευκολυνθούν, με επιτάχυνση 

των σχετικών διαδικασιών, στην άμεση δημοπράτηση συμβάσεων που θα 

τονώσουν την εθνική οικονομία και θα συμβάλουν στη μείωση της ανεργίας. 

Προς το σκοπό αυτόν, με την τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 43 παρ. 12α 

και 12β του ν. 4605/2019, στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016, μειώνεται ο χρόνος 

εντός του οποίου υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, επιλύονται ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν ως προς το 

ζήτημα των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να λάβει χώρα 

η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα, εξορθολογίζεται 

η δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών με τρόπο ώστε να μην 

αποτελεί υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει τη συμπλήρωση, ει μη 

μόνον στις περιπτώσεις που δικαιολογείται αυτό, όταν δηλαδή ο προσωρινός 

ανάδοχος επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια και αιτηθεί εγκαίρως την έκδοσή τους. 

Η δυνατότητα συμπλήρωσης και ο χρόνος παράτασης συνδέεται με το χρόνο 

έκδοσης των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές, για λόγους δε διαφάνειας 

ορίζεται ότι, σε περίπτωση τήρησης της διαδικασίας συμπλήρωσης, θα πρέπει 

τούτο να αναφέρεται στο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Ειδικότερα, η μεν παράγραφος 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 - οι 
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τροποποιημένες διατάξεις του οποίου περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη του 

ένδικου διαγωνισμού - θεσπίζει αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

της προσκλήσεως του προσωρινού αναδόχου, εντός της οποίας υποχρεούται 

αυτός να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης, η δε παράγραφος 

2 θεσπίζει υποχρέωση του προσωρινού αναδόχου, εάν δεν προσκομίσει τα 

παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις στα προσκομιζόμενα, να 

υποβάλει, εντός της ίδιας ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας, αίτημα παράτασης 

αυτής υπό τους συγκεκριμένους όρους της εν λόγω διατάξεως. Η παρέλευση 

της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας και χωρίς να έχει υποβληθεί εκ μέρους του 

προσωρινού αναδόχου αίτημα για παράταση αυτής υπό τους όρους και 

προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ν.4412/2016, δημιουργεί αυτοδίκαια 

απώλεια του δικαιώματός του για υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. Ο 

εξορθολογισμός αυτός της διαδικασίας συμπλήρωσης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, με μετακύλιση του βάρους και της ευθύνης προσκόμισής τους 

από την αναθέτουσα αρχή στον προσωρινό ανάδοχο, όχι μόνον δεν καταλείπει 

στάδιο διακριτικής ευχέρειας στην αναθέτουσα αρχή για πρόσκληση του 

προσωρινού αναδόχου προς συμπλήρωση των ως άνω δικαιολογητικών αλλά, 

αντιθέτως, δημιουργεί σ' αυτήν την υποχρέωση να απορρίψει άνευ ετέρου την 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου, ο οποίος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του 

από τη διάταξη αυτή - είτε εντός της αρχικής προθεσμίας είτε κατόπιν 

παρατάσεως αυτής για προσκόμιση των δικαιολογητικών - και με αυτόν τον 

τρόπο φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο απόρριψης της προσφοράς του. Έτσι, 

αυστηροποιείται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο προς προστασία του δημοσίου 

συμφέροντος με σκοπό, όπως προαναφέρθηκε, την ενίσχυση της εθνικής 

οικονομίας και την καταπολέμηση της ανεργίας. Αντίθετη, άλλωστε, ερμηνευτική 

εκδοχή θα κατέλυε αυτόν τούτον το σκοπό της νέας διατάξεως (βλ. ΔΕφΠατρ. 

7/2020, 58/2019, πρβλ ΔΕφΠειρ 193/2019). 

Τέλος, λαμβανομένου υπόψη ότι η ηλεκτρονική διαδικασία διενέργειας 

των διαγνωστικών διαδικασιών έχει θεσπισθεί για λόγους διαφάνειας, αλλά και 

από τη διατύπωση τόσο του νόμου όσο και της διακήρυξης, προκύπτει ότι ως 

«υποβολή» των δικαιολογητικών κατακύρωσης νοείται η ηλεκτρονική υποβολή 

τους μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείων pdf και δευτερευόντως αυτά 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσωρινό ανάδοχο εντός τριών (3) 
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εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, τα 

ανωτέρω, δε, αμφότερα, επί ποινή απαραδέκτου. Επίσης, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει δε υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν δεν υποβληθούν στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, αλλά και από την προσβαλλομένη πράξη της αναθέτουσας 

αρχής, ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής 

αναδόχου, όπως αυτός αρχικώς υπεβλήθη, δεν ήταν πλήρης, δεδομένου ότι 

έλειπε από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας 

περί μη εκδόσεως διοικητικής ή δικαστικής αποφάσεως αναφορικά με την 

αθέτηση των υποχρεώσεών της περί την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Συναφώς, η Επιτροπή Διαγωνισμού όφειλε, κατά δέσμια 

αρμοδιότητα, να εισηγηθεί την απόρριψη της προσφοράς της προσωρινής 

μειοδότριας, η δε αναθέτουσα αρχή (επίσης κατά δέσμια αρμοδιότητα) όφειλε 

να οδηγηθεί στον αποκλεισμό της τελευταίας και στην ανάθεση της σύμβασης 

στην εταιρία μας, ως δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας. Αντ' αυτού η αναθέτουσα 

αρχή κάλεσε την προσωρινή μειοδότρια σε συμπλήρωση του ελλείποντος 

δικαιολογητικού, τούτο δε κατά παράβαση των προαναφερθεισών διατάξεων 

της διακήρυξης και του νόμου, αλλά και των αρχών της ίσης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων και της τυπικότητας - διαφάνειας της διαδικασίας.». 

11. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις της υποστηρίζει 

παραθέτοντας τους σχετικούς όρους της διακήρυξης, η οποία κατά πάγια 

νομολογία είναι δεσμευτική, τα εξής : «Ο προσφεύγων Οικονομικός Φορέας με 

την επωνυμία «…» στην προσφυγή του ισχυρίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή 

όφειλε να οδηγηθεί στον αποκλεισμό του προσωρινού μειοδότη για το λόγο ότι 

ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως αυτός υποβλήθηκε 

αρχικώς δεν ήταν πλήρης δεδομένου ότι έλειπε από αυτόν υπεύθυνη δήλωση 

του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί μη εκδόσεως διοικητικής ή 

δικαστικής αποφάσεως αναφορικά με την αθέτηση των υποχρεώσεών της περί 
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την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και κατά παράβαση 

των όρων της διακήρυξης και του ν.4412/2016 αλλά και των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και τη τυπικότητας - διαφάνειας της 

διαδικασίας ζητήθηκε συμπληρωματικά η υποβολή του εν λόγω 

δικαιολογητικού. 

Η αναθέτουσα αρχή πράγματι μετά από εισήγηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού ζήτησε συμπληρωματικά την υποβολή της προαναφερόμενης 

υπεύθυνης δήλωσης κατ' εφαρμογή της παρ.4.2γ της διακήρυξης η οποία ορίζει 

ότι «Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν 

ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών και πριν από το στάδιο της κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της 

διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδάφιο α' του ν.4412/2016, τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας...» 

Ομοίως η παρ.5 του άρθρου 79 του ν.4412/2016 ορίζει ότι «.. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας.». 

Ενώ η παρ. 5 του άρθρο 102 του ν.4412/2016 περί συμπλήρωσης - 

αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών ορίζει ότι «Η παροχή της 

δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν 

επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς». Από τα ως άνω αναφερόμενα 

προκύπτει ότι νομίμως η Αναθέτουσα Αρχή προσκάλεσε τον προσωρινό 

ανάδοχο για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

αναφέρονται στο πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, γιατί τούτο 

προβλέπεται τόσο από τη διακήρυξη όσο και από το ισχύον νομικό πλαίσιο που 

διέπει το διαγωνισμό.».  

12. Επειδή, το άρθρο 18 με τίτλο « Αρχές εφαρμοζόμενες στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων» προβλέπει : «1. Οι αναθέτουσες 

αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις 

και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της 



Αριθμός απόφασης:   1193 /2020 

 

9 

 

αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας τoυ δημόσιου συμφέροντος, της 

προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας τoυ ανταγωνισμού 

και της προστασίας ταυ περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου 

ανάπτυξης…[..]..». Το, δε, άρθρο 53 του Ν. 4412/2016 με τίτλο « Περιεχόμενο 

εγγράφων της σύμβασης» προβλέπει στην παρ. 1 και 2 τα εξής «1. Οι όροι των 

εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να 

επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 

2. Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 

και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση που 

χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως: 

α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, […]ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για 

συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό 

χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό 

των παρατάσεων για την άσκησή τους, ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

(προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή 

έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, 

την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, 

καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,[..] ιγ) 

τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59,[..] 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,[..]κ) τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.), κα) τον 

κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης, κβ) όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης, κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων 

στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη νομοθεσία,[…]». 

Τέλος, το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Πρόσκληση για υποβολή 

δικαιολογητικών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 του 

Ν.4605/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 52/01.04.2019)  αναφέρει αυτολεξεί τα εξής «Πέραν 



Αριθμός απόφασης:   1193 /2020 

 

10 

 

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, εντός δέκα (10) 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 υποβλήθηκαν 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 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 
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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 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 ,στο οποίο 

αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2, 
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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. 

   7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

13.  Επειδή,  οι οικείοι όροι της διακήρυξης προβλέπουν τα κάτωθι «i) 

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ 

Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό 

ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών   από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες 

διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης.  

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον 

οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

στην αναθέτουσα αρχή. 

γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την Επιτροπή 

Διαγωνισμού 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 και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 

τυχόν ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 

των προσφορών και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της 
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διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α' ν. 4412/2016, τηρουμένων 

των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνεια. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 

ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) 

αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα 

που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας", όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 

4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά 

του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας 

αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος 

είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι 

πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός 

ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), 

δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που 

είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους 
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προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η 

τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) 

του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της 

«λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 

απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω 

πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά,  

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα 

Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». […].ii) 23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 22 Α. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης 

από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

22Α ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: 

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

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

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

λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 

πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων της παραγράφου Α.1 του άρθρου 

22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν 
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εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)  σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που 

να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του . 

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην 

Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι 

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο 

Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες 

στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη104. Οι 

αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση105 περί του ότι 

δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που 

έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας 

Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα 

που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που 

έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους - μέλη του 

ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών 

προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί 

προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης….[…]».    

14. Επειδή, η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί το κανονιστικό 

πλαίσιο του διαγωνισμού (Ε.Α. ΣτΕ 352/2016) και ως κανονιστική πράξη, 

δεσμεύει με τους όρους της, τόσο τους τρίτους προς τους οποίους απευθύνεται, 

όσο και το ίδιο το νομικό πρόσωπο που προκηρύσσει τον σχετικό διαγωνισμό, 

το οποίο υποχρεούται εφεξής και μέχρι τέλους της διαδικασίας του διαγωνισμού 

να εφαρμόζει τα όσα ορίζονται σε αυτή (βλ. ενδεικτικά Πράξεις VI Τμήματος 

ΕλΣυν 181/2006, 31/2003, 105/2003, 294/2010, 224, 78/2007, 19/2005 κ.ά.). 

Ταυτόχρονα, επιβάλλεται να προσδιορίζονται επακριβώς σε αυτήν τα προς 

συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά 

την κατάθεση της προσφοράς δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Άλλωστε, η 

αρχή της δεσμευτικότητας της διακήρυξης κατοχυρώνεται και στο ενωσιακό 

δίκαιο, αφού κάθε απόκλιση από τους όρους αυτής αποτελεί παραβίαση της 

αρχής της ισότητας των διαγωνιζομένων (βλ. Πράξη VI Τμήματος ΕλΣυν 

70/2006). 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. Όπως, δε, παγίως 

γίνεται δεκτό, οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στους 

δημόσιους διαγωνισμούς επιτάσσουν στις αναθέτουσες αρχές να διατυπώνουν 

τους όρους διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία, κατά τρόπο ώστε 

αφενός να παρέχουν σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και 

επιδεικνύοντες τη συνήθη επιμέλεια διαγωνιζομένους τη δυνατότητα να 

κατανοούν το ακριβές περιεχόμενο των όρων αυτών και να τους ερμηνεύουν 

με τον ίδιο τρόπο, αφετέρου, να καθιστούν δυνατό τον αποτελεσματικό έλεγχο 
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του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα τιθέμενα κριτήρια 

(Ε.Σ Κλ.Ε 157/2017, Τμ. VI 2452/2012, 1643/2014, 6869/2015, 261/2017, βλ. 

και ΔΕΚ απόφαση της 18.10.2001, C-19/2000, SIAC Construcion Ltd, σκέψεις 

41 έως 44, απόφαση της 29.4.2004, C-496/1999 Επιτροπή κατά CAS Succhi 

di Frutta, σκέψη 111, απόφαση της 10.5.2012, C-368/10, Επιτροπή κατά Κάτω 

Χωρών σκ. 109 επ.). Άλλωστε, όπως παγίως έχει κριθεί, η αρχή της ίσης 

μεταχειρίσεως και η υποχρέωση διαφάνειας απαγορεύουν στην αναθέτουσα 

αρχή να απορρίψει προσφορά στηριζόμενη σε λόγους οι οποίοι δεν 

προβλέπονται στην οικεία προκήρυξη (βλ., C-278/14, SC Enterprise Focused 

Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 28, και απόφαση Medipac—

Καζαντζίδης, C-6/05, EU:C:2007:337, σκέψη 54). Υπό αυτό το πρίσμα 

συνάγεται ότι η αυστηρότητα της εφαρμογής της διακήρυξης προϋποθέτει την 

σαφήνεια των όρων αυτής καθώς η παραβίαση αμφίσημων όρων δεν οδηγεί 

αναγκαστικά στον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου αν δεν ευθύνεται ο ίδιος για την 

παρερμηνεία των υποχρεώσεών του (Συμβάσεις Δημοσίων Έργων Χρ. 

Μητκίδης, 2009, σελ. 87 επ.). Τούτο, διότι η ερμηνεία των όρων των εγγράφων 

της σύμβασης δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος του καλόπιστου διαγωνιζομένου, 

εφόσον η Διοίκηση ήταν αυτή που όφειλε να εκφραστεί σαφέστερα (ΕφΑθ 

1959/1970 Αρμ. 1970 σελ. 1111, ΕφΘεσ 501/1987 ΕΔημΕργ 1990/1, σελ. 84, 

Α. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, εκδ. θ ́, σελ. 776). 

15.  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, 

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 
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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). 

16. 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 

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). 

17. Επειδή, 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 
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ακυρότητα (βλ. IV Τμήμα ΕλΣυν 70/2003, 105/2002, 78/2001, 4/2001, 

85/2000). 

  18.   Επειδή, δέσμια αρμοδιότητα υπάρχει, όταν το διοικητικό όργανο, 

εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τους κανόνες 

δικαίου πραγματικές ή νομικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, είναι 

υποχρεωμένο να εκδώσει διοικητική πράξη που περιέχει ορισμένη ατομική 

ρύθμιση, την οποία προκαθορίζουν οι κανόνες αυτοί (Επαμεινώνδας Π. 

Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, 

1ος τόμος, 15η έκδοση σελ. 138). Συνεπώς, αν η δημόσια διοίκηση δεν 

ενεργήσει – όταν ο νόμος απαιτεί ενέργεια- παρανομεί (Α. Ι. Τάχος, Ελληνικό 

διοικητικό δίκαιο, 5η έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1996, 

σελ. 319). 

 19. Επειδή, οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, ως της χρηστής 

διοίκησης   και  της αναλογικότητας, έχουν εφαρμογή κατά την ενάσκηση της 

διακριτικής ευχέρειας της Αναθέτουσας Αρχής,  ήτοι της νομικής δυνατότητας 

της διοίκησης να επιλέγει ανάμεσα σε διάφορες εξίσου νόμιμες λύσεις, μία 

απόφαση δηλαδή για το εάν, πότε και πώς της διοικητικής δράσης (Π. 

Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σ. 191). 

Επομένως, δεν χωρεί εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της 

χρηστής διοίκησης όπου η αναθέτουσα αρχή οφείλει να εφαρμόσει 

συγκεκριμένη διάταξη και κατά  τον νόμο και την Διακήρυξη ενεργεί κατά δεσμία 

αρμοδιότητα (πρβλ. ΔΕφΑθ 2098/2013, ΣτΕ 2067/2004, 13/2003, 1072/2003, 

999/2019 ΔΕφΑθ).  

20. Επειδή, το προϊσχύσαν καθεστώς της συμπληρωματικής υποβολής 

των δικαιολογητικών, ήτοι η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.4412/2016, όπως 

ίσχυε πριν την τροποποίηση της με την παρ. 12 του άρθρου 43 του 

ν.4605/2019, όπως έχει κριθεί (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 29/2019, 204/2019), φαίνεται να 

είχε την έννοια, μεταξύ άλλων, ότι η αναθέτουσα Αρχή υποχρεούταν, κατόπιν 

ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που είχαν προσκομισθεί από τον 

αναδειχθέντα προσωρινό ανάδοχο μετά από την οριζόμενη στην παρ. 1 του 

άρθρου 104 πρόσκλησή της, να καλέσει αυτόν να καλύψει, εντός της σχετικώς 

τασσόμενης προθεσμίας (κυμαινόμενης από πέντε μέχρι είκοσι ημέρες), τυχόν 

ελλείψεις των εν λόγω δικαιολογητικών,  δεδομένου ότι οι ελλείψεις αυτές 
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επάγονταν απόρριψη του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τούτο 

είχε ως συνέπεια ότι, αν η αναθέτουσα Αρχή παρέλειπε να προβεί σε 

συμπληρωματική κλήση για τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά, η μη υποβολή 

από τον προσωρινό ανάδοχο των εν λόγω μη ζητηθέντων δικαιολογητικών δεν 

συνεπαγόταν αυτομάτως και άνευ ετέρου τον αποκλεισμό του από την 

περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού, αλλά υποχρέωνε, κατ’ αρχήν, την 

αναθέτουσα Αρχή να προβεί στην οφειλόμενη, κατά τα ανωτέρω, κλήση του 

προς συμπλήρωση των ελλειπόντων αυτών δικαιολογητικών.   

21. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2. της διακήρυξης 

του επίδικου διαγωνισμού, οι οποίες εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες, 

ισχύουσες πλέον, ρυθμίσεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν.4412/2016, όπως η 

τελευταία παράγραφος τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 43 του 

ν.4605/2019, μετά την πρόσκληση προς τον αναδειχθέντα προσωρινό ανάδοχο 

για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός της οριζόμενης 

προθεσμίας (βλ. αντίστοιχα παρ. 1 του άρθρου 103), εφόσον κατά τον έλεγχο 

αυτών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί συγκεκριμένα δικαιολογητικά, 

δεν οφείλει η αναθέτουσα αρχή να ζητήσει από τον προσωρινό μειοδότη τη 

συμπλήρωση αυτών αλλά αντίθετα οφείλει να τον αποκλείσει. Μόνο κατ’ 

εξαίρεση, στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει επιδείξει τη 

δέουσα επιμέλεια και έχει αιτηθεί εγκαίρως την έκδοση των μνημονευόμενων 

δικαιολογητικών, υποβάλλοντας παράλληλα προς την αναθέτουσα αρχή εντός 

της οριζόμενης προθεσμίας σχετικώς αποδειχθέν αίτημα παράτασης 

προθεσμίας υποβολής τους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να του 

χορηγήσει την αιτούμενη παράταση για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγησή 

τους από τις αρμόδιες αρχές. Η εν λόγω δε ρύθμιση της διακήρυξης (βλ. άρθρο 

3.2.), καθώς και η αντίστοιχη του ν.4605/2019, εναρμονίζονται με την 

υποχρέωση διαφάνειας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, καθόσον διαμέσου 

της διακήρυξης οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν λάβει έγκαιρα γνώση 

ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω απαιτούμενων 

δικαιολογητικών κατά την κατακύρωση  η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την 

υποχρέωση να τους καλέσει να τα συμπληρώσουν, η εν λόγω δε έλλειψη 

συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς τους, κατά τα σχετικά άρθρα της 

διακήρυξης (βλ. σχετικά και Αιτιολογική Έκθεση του ν.4605/2019). Έτι 
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περαιτέρω, επισημαίνεται ότι  η ΑΠΌ 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), την οποία επικαλέστηκε η «…» αφορά την αδυναμία 

έκδοσης συγκεκριμένων πιστοποιητικών και προφανώς όχι την σύνταξη και 

υπογραφή με μέριμνα κι ευθύνη του ίδιου του προσωρινού αναδόχου της 

επίμαχης υπεύθυνης δήλωσης.  

 22. Επειδή, από την επισκόπηση του φακέλου προκύπτει ότι όντως η  

«…» δε υπέβαλε εμπροθέσμως  την επίμαχη υπεύθυνη δήλωση, η οποία της 

ζητήθηκε εκ των υστέρων, ήτοι μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (βλ. ΔεφΧαν 102019).  

 23. Επειδή, δεν αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 102 στα 

δικαιολογητικά του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 υπό τους όρους προφανώς 

εν γένει εφαρμογής του, ήτοι εφόσον δεν πρόκειται για ανεπίτρεπτη 

τροποποίηση του υποβληθέντος φακέλου, άλλως εφόσον δεν υφίσταται δέσμια 

υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να απορρίψει την οικεία προσφορά κατά 

τις κείμενες διατάξεις (βλ ΔεφΠατρ. Ν58/2019)  

 24. Επειδή, επομένως, η αναθέτουσα αρχή δεν είχε διακριτική ευχέρεια 

πολλώ δε μάλλον δέσμια αρμοδιότητα να καλέσει την προσφεύγουσα να 

υποβάλει εκ νέου τη συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση κι, ως εκ τούτου, οι περί 

του αντιθέτου ισχυρισμοί της  αναθέτουσας αρχής είναι απορριπτέοι, καθώς 

κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την προσφεύγουσα δεν δύναται να 

καλύψει την μη υποβολή δικαιολογητικού κατακύρωσης, προεχόντως, με βάση 

την αρχή της τυπικότητας που διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και την ρητή 

πρόβλεψη των οικείων διατάξεων (4.2.   διακήρυξης και άρθρο 91 του Ν. 

4412/2016) περί υποχρέωσης απόρριψης της οικείας προσφοράς (πρβλ. 

ΔεφΘεσ.4/2018). Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το αρ. 102 Ν. 

4412/2016 είναι εφαρμοστέο και επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πλην 

όμως, όπως και επί των δικαιολογητικών συμμετοχής και των εγγράφων της 

προσφοράς, προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση νομίμως υποβληθέντα καταρχήν 

έγγραφα και στοιχεία και δεν επιτρέπει την εκπρόθεσμη προσκόμιση εγγράφων 

που δεν υπεβλήθησαν (ήτοι δεν είναι εφαρμοστέο στην προκείμενη 

περίπτωση), ενώ το αρ. 103 παρ. 4 Ν. 4412/2016 θεσπίζει την παράλειψη 

εμπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ως λόγο άνευ ετέρου 

αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου.     
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 25. Επειδή, γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.  

           26. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή 

πρέπει  να γίνει δεκτή.  

           27. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο του 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να επιστραφεί (άρθρο 363 Ν.4412/2016). 

 

 

Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή. 

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη κατά το μέρος που αποδέχεται τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης της «…» και κατακυρώνει την σύμβαση σε αυτή.  

 Ορίζει την επιστροφή   των παραβόλων με κωδικούς «…» και «…» που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα.   

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 7η Σεπτεμβρίου 2020 και εκδόθηκε την 

28η Σεπτεμβρίου 2020 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

         Η Πρόεδρος                                              Η Γραμματέας  

 

Ευαγγελία Μιχολίτση                                       Μαρία Κατσαρού  

 

 


