
Αριθμός απόφασης: 1575/2020 

 

Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

1 
 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 20 Νοεμβρίου 2020 με την εξής 

σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου, Πρόεδρος, Ευαγγελία Μιχολίτση και Άννα 

Χριστοδουλάκου, Μέλη 

Για να εξετάσει την από 15.10.2020 προδικαστική προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 1472/15.10.2020 της 

προσφεύγουσας με την επωνυμία «“...”»,που εδρεύει στο “...”, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται. 

Κατά της “...” (δια της “...”) (εφεξής «αναθέτουσα αρχή»),όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται και 

Της παρεμβαίνουσας ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «“...”», 

που εδρεύει στο “...”, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να γίνει 

δεκτή η προδικαστική προσφυγή της και να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 

1261/29.09.2020 απόφαση της αναθέτουσας αρχής (Πρακτικό 35 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της “...” της 29ης Σεπτεμβρίου 2020), με την οποία 

εγκρίθηκαν τα υποβληθέντα από την παρεμβαίνουσα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σε αυτήν. 

Με την παρέμβαση, η παρεμβαίνουσα επιδιώκει την απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής και τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης 

πράξης. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια, Άννα 

Χριστοδουλάκου. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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1. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. “...” Διακήρυξη της “...” της “...”, 

προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου 

«…», προϋπολογισμού 72.580,65 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις “...” με ΑΔΑΜ: 

“...”, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Συστημικός Αριθμός “...”).  

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 15.10.2020 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 

Γ.Γ.Π.Σ. και δεσμευμένο, όπως προκύπτει από την εκτύπωση της σχετικής 

σελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.), ύψους 600,00€.  

3. Επειδή, η υπό εξέταση προσφυγή, ενόψει του αντικειμένου του 

διαγωνισμού, της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με το 

άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2017, 

καθώς και του χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 

περ. β), 61 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 στην καθ’ 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 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 06.10.2020, οπότε και έλαβε γνώση αυτής η προσφεύγουσα, 

όπως άλλωστε και η ίδια δηλώνει και η προσφυγή κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό 

τόπο του διαγωνισμού στις 15.10.2020, κοινοποιήθηκε, δε, στην Α.Ε.Π.Π.από 

την προσφεύγουσα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυθημερόν. 
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5. Επειδή, μετά προδήλου εννόμου συμφέροντος ασκήθηκε η 

προδικαστική προσφυγή, καθώς η προσφεύγουσα κατετάγη δεύτερη στο 

διαγωνισμό, στρέφεται, δε, κατά της κατακύρωσης της σύμβασης στην 

παρεμβαίνουσα, επιδιώκοντας την ανάθεση της σύμβασης στην ίδια. 

6. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση της υπό 

εξέταση προσφυγής προς τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, μεταξύ των οποίων 

και η παρεμβαίνουσα μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού 

τόπου του διαγωνισμού,σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. α) του Π.Δ. 

39/2017, στις 16.10.2020, όπως άλλωστε δηλώνει και η ίδια η παρεμβαίνουσα. 

Συνακόλουθα, η παρέμβαση, ασκηθείσα δια καταθέσεως στον ηλεκτρονικό 

τόπο του διαγωνισμού στις 28.10.2020,έχει ασκηθεί απαραδέκτως και δη 

εκπροθέσμως, ήτοι μετά την παρέλευση της οριζόμενης στα άρθρα 362 παρ. 3 

ν.4412/2016 και 7 π.δ. 39/2017 δεκαήμερης προθεσμίας και συνεπώς δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

7. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

224570/7152/Φ.Ε./26.10.2020, το οποίο κοινοποίησε στην Α.Ε.Π.Π. μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 26.10.2020, η αναθέτουσα αρχή 

υπέβαλε τις απόψεις της επί της υπό εξέταση προσφυγής, τις οποίες, ωστόσο, 

όπως προκύπτει από τη λειτουργικότητα «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού 

τόπου του διαγωνισμού δεν κοινοποίησε στην προσφεύγουσα, συνεπώς οι 

απόψεις δεν λαμβάνονται υπόψη (πρβλ ΕΑ 780/2019). 

8. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

80922/2448/07.05.2020 Διακήρυξη της “...” της “...”, προκηρύχθηκε 

ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «“...”». Στο 

διαγωνισμό συμμετείχαν τέσσερις (4) διαγωνιζόμενοι, ήτοιη προσφεύγουσα 

(προσφορά με α/α συστήματος 154674), η παρεμβαίνουσα (προσφορά με α/α 

συστήματος 155108) και η εταιρεία  «“...”» (προσφορά με α/α συστήματος 

155198) και η εταιρεία «“...”» (προσφορά με α/α συστήματος 155444). Με το 

από 26.06.2020 Πρακτικό της η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτές όλες τις 

υποβληθείσες προσφορές και εισηγήθηκε την ανακήρυξη της παρεμβαίνουσας 

ως προσωρινής μειοδότριας, ενώ η προσφορά της προσφεύγουσας κατετάγη 
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δεύτερη στον πίνακα μειοδοσίας. Το ως άνω Πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 870/14.07.2020 απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους στις 20.07.2020. Εν συνεχεία, στις 

31.07.2020 κοινοποιήθηκε στην παρεμβαίνουσα, μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, η υπ’ αριθμ. 

153094/31.07.2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

σύμφωνα με την οποία «Σας καλούμε όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών να υποβληθούν μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 

103 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 

4497/2017 (Α171) και τον ν. 4605/2019».Στις 10.08.2020 η παρεμβαίνουσα 

υπέβαλε μέσω της «επικοινωνίας» φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Όπως αναφέρεται και στο διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής των 

διακιολογητικών κατακύρωσης, η παρεμβαίνουσα υπέβαλε: 1. Βεβαίωση 

Μ.Ε.Ε.Π. αρ.πρωτ. “...”, 2. Ποινικό Μητρώο, 3. Πιστοποιητικό Πρωτοδ. “...” 

(πτώχευσης), 4. Πιστοποιητικό Πρωτοδ. “...” (αναγκαστικής διαχείρισης), 5. 

Φορολογική ενημερότητα, 6. Ασφαλιστική ενημερότητα έδρας (ΙΚΑ - ΕΦΚΑ), 7. 

Ασφαλιστική ενημερότητα έργου : “...”, 8. Ασφαλιστική ενημερότητα έργου : “...”, 

9. Ασφαλιστική ενημερότητα έργου : “...”, 10. Ασφαλιστική ενημερότητα έργου : 

“...”, 11. Ασφαλιστική ενημερότητα έργου : “...”, 12. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

(Τέως ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ) Περιφερειακής Μονάδας ΕΦΚΑ “...”, 13. Βεβαίωση ΤΕΕ 

ότι το 1ο Στέλεχος του ΜΕΕΠ, “...” δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό 

Παράπτωμα, 14. Ασφαλιστική Ενημερότητα (Τέως ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ) 

Περιφερειακής Μονάδας ΕΦΚΑ “...” του στελέχους “...”, 15. Βεβαίωση ΕΕΤΕΜ 

ότι το 2ο Στέλεχος του ΜΕΕΠ , “...” δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό 

Παράπτωμα, 16. Υπεύθυνη Δήλωση. Ακολούθως, στις 21.08.2020 η 

αναθέτουσα αρχή απέστειλε στην παρεμβαίνουσα μέσω της «επικοινωνίας» το 

ακόλουθο μήνυμα: «Παρακαλώ όπως ελέγξετε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ως προς την ημερομηνία λήξης τους και υποβάλετε εκ νέου τα 

αντίστοιχα ενημερωμένα. Σας ευχαριστώ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού».Η παρεμβαίνουσα, σε απάντηση του ως άνω μηνύματος της 
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αναθέτουσας αρχής, της απέστειλε στις 23.08.2020 μέσω της «επικοινωνίας» το 

κάτωθι μήνυμα: «Ημ/νία έναρξης υποβολής 07/05/2020 12:26:26. Καταληκτική 

ημ/νία υποβολής 10/06/2020 13:00:00. Έχοντας υπόψιν τις παραπάνω 

ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού εκτιμώ ότι τα δικαιολογητικά είναι σε 

ισχύ, ότι έχει λήξει αντικαταστάθηκε με την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ». Σε 

απάντηση του ως άνω μηνύματος, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε στην 

παρεμβαίνουσα στις 24.08.2020 μέσω της «επικοινωνίας» το κάτωθι μήνυμα: 

«Για αποφυγή κάθε παρεξήγησης σας αποστέλλω πίνακα με καταγραφή των 

ημερομηνιών έκδοσης - λήξης κάθε εγγράφου σας που κατατέθηκε καθώς και 

της αντίστοιχης προθεσμίας που δίνεται στην διακήρυξη του έργου που μας 

διατέθηκε. Παρακαλώ για την δική σας ανταπόκριση. Σας ευχαριστώ». Σύμφωνα 

με τον αναφερόμενο στο ως άνω μήνυμα πίνακα, η παρεμβαίνουσα έπρεπε να 

επανυποβάλει δεκαέξι (16) δικαιολογητικά κατακύρωσης. Μεταξύ αυτών, 

συμπεριλαμβάνεται η ασφαλιστική ενημερότητα του στελέχους της 

παρεμβαίνουσας “...”, καθώς η υποβληθείσα για το ως άνω στέλεχος 

ασφαλιστική ενημερότητα ήταν εκδοθείσα στις 19.11.2019με ημερομηνία λήξης 

19.05.2020.Η παρεμβαίνουσα ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας μέσω της 

«επικοινωνίας» στις 04.09.2020 νέο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε 

αυτόν περιέλαβε, μεταξύ άλλων, ασφαλιστική ενημερότητα του στελέχους της 

“...”, με ημερομηνία έκδοσης την 22.06.2020 και ημερομηνία λήξης την 

22.12.2020. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα 

τα ανωτέρω, με το Πρακτικό ΙΙ θεώρησε πλήρη τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

της παρεμβαίνουσας και εισηγήθηκε την κατακύρωση της σύμβασης σε αυτήν. 

Το ως άνω Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 

1261/29.09.2020 απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατά της οποίας ασκήθηκε 

η υπό εξέταση προσφυγή. 

9. Επειδή, η προσφεύγουσα, επικαλούμενη τα άρθρα 103 και 104 

του Ν. 4412/2016, καθώς τα άρθρα 4.2, 21, 22.Α.2, 23.2, 23.3, 23.5 της 

διακήρυξης, προβάλλει ότι μη νομίμως κατακυρώθηκε στην παρεμβαίνουσα η 

σύμβαση, ενώ έπρεπε να αποκλειστεί λόγω παράλειψης υποβολής του 

συνόλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τη διακήρυξη. Τούτο, 
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δε, προκύπτει, σύμφωνα με την προσφεύγουσα, από το περιεχόμενο του 

κοινοποιηθέντος σε αυτήν Πρακτικού ΙΙ, παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν έχει τη 

δυνατότητα να λάβει γνώση της παρατιθέμενης στο Πρακτικό τηρηθείσας 

διαδικασίας. Συγκεκριμένα, προκύπτει, κατά την προσφεύγουσα, δεδομένου ότι 

στο Πρακτικό ΙΙ αναφέρεται ότι«…Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού 

αποσφράγισε και το φυσικό φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη 

«…» που υποβλήθηκε με αίτησή του, εντός της προθεσμίας των τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 

4.2.γ της διακήρυξης. Επειδή διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική και φυσική 

μορφή που οφειλόταν σε προφανές λάθος, ζητήθηκε από τον προσωρινό 

ανάδοχο με το από 21-08-2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού 

να ελεγχθούν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και να αποσταλούν τα αντίστοιχα 

ενημερωμένα. Ο προσωρινός ανάδοχος με το από 23-07-2020 μήνυμα μέσω 

του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] 

απάντησε ότι εκτιμά ότι τα δικαιολογητικά ήταν εν ισχύ. Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Διαγωνισμού επανήλθε με το από 24-08-2020 & το 1-09-2020 

μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 

Επικοινωνία] που συνοδευόταν από συνημμένο πίνακα που παρουσίαζε τα 

προβλήματα των δικαιολογητικών που είχαν κατατεθεί ηλεκτρονικά, ζητώντας 

από τον προσωρινό ανάδοχο εκ νέου την προσκόμιση των ενημερωμένων 

δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο 

με το από 4-09-2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 

[Ενέργειες-> Επικοινωνία]». Ειδικότερα, δε, προβάλλει περαιτέρω ότι, όπως 

προκύπτει από τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα από την παρεμβαίνουσα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης των οποίων έχει λάβει γνώση, σε αυτά δεν 

περιλαμβάνονται: 1) ασφαλιστική ενημερότητα του στελέχους Παπαδάκου 

Ευγενία που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και 2) 

ασφαλιστικές ενημερότητες των εξής έργων που εκτελεί: «…» και «…» της “...” 

και «…» της “...”. Για τους ως άνω λόγους, κατά την προσφεύγουσα μη νομίμως 
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κατακυρώθηκε στην παρεμβαίνουσα η σύμβαση. Όπως, δε, περαιτέρω 

ισχυρίζεται, η μη προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

δεν μπορεί να θεωρηθεί θεραπευθείσα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 102 του Ν. 

4412/2016. 

10. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4412/2016 «1. Οι 

αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς 

διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια …». Επίσης, το άρθρο 79 του Ν. 

4412/2016 ορίζει ότι: «1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την 

υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των 

ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕ- ΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α`75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 

74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 

καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους 

αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 84. ... Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την 

παρ. 6, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον 

συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 

τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση 

συναίνεσης. … 5. 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. Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή, εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται σε 

συμφωνίες-πλαίσιο, όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει της παρ. 4 

του άρθρου 39 ή της περίπτωσης α` της παρ. 5 του άρθρου 39, απαιτεί από τον 
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προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να 

υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79, και 

κατά περίπτωση το άρθρο 80. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά 

που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 82.6. Κατά παρέκκλιση 

της παρ. 5, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 

δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα 

αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, 

οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνία- 

πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.Για τον σκοπό του πρώτου 

εδαφίου, η Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

και οι αρμόδιοι φορείς τήρησης των βάσεων δεδομένων, διασφαλίζουν ότι οι 

βάσεις δεδομένων, οι οποίες περιέχουν σχετικές πληροφορίες για τους 

οικονομικούς φορείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες 

αρχές, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται υπό τις ίδιους όρους από τις 

αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών-μελών. …». Επίσης, στο άρθρο 80 του ίδιου 

νόμου (η παρ.12 του οποίου προστέθηκε  με το άρθρο 43 παρ.7αδ`  του 

Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019) ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά 

μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και στο Παράρτημα XII του 

Προσαρτήματος Α`, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως 

αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, 

σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν 

αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο 

άρθρο 82.  … 12. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο 
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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 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. …». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 91 του 

Ν. 4412/2016 «1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και 

της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε 

κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. β) Η 

οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη 

συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102. …». Στο άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016 (όπως η παρ.2 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12β 

Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019) ορίζεται 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, εντός 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
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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 

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 αναδόχουκαι, 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 
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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, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονταιμε 
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την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. …». Τέλος, στο άρθρο 104 

του Ν.4412/2016 ορίζεται 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 105.2. 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 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.». 

11. Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 4.2 «Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/Κατακύρωση/Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης» της διακήρυξης «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 
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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 

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

των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 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 
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της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση έγκαιρης και 

προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είτε 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 είτε προσκομισθεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. …». Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 

22.Α «Λόγοι αποκλεισμού» της διακήρυξης και ειδικότερα την υποπαρ. 22.Α.2 

αυτής «Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 

οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: […] 

22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 

ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. […]».Περαιτέρω, σύμφωνα με 

το άρθρο 23 «Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων επιλογής» της διακήρυξης και 

ειδικότερα τις παρ. 23.2 «Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)» και 23.3 

«Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.» αυτού 
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«Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως 

ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 

(α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (ε) της 

παρούσας […]Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 

δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα 

αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 

σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ).[…] 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: […] (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 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 εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν 
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υπεύθυνη δήλωση 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. ● 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.». Σύμφωνα, 

δε, με την υποσημείωση 101 της διακήρυξης, στην οποία παραπέμπει η 

υποσημείωση 103 ως εφαρμοζόμενη και ως προς τις ασφαλιστικές 

ενημερότητες «Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, 

χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, οι οικονομικοί 

φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και 

τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 

αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται 
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μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό 

ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.». 

12. Επειδή, 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 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 
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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). 

13. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, κατά τα βασίμως 

προβαλλόμενα από την προσφεύγουσα, κατά παράβαση του νόμου και της 

διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή κάλεσε την παρεμβαίνουσα εκ νέου προς 

υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώ αντίθετα, όφειλε, 

αφού διαπίστωσε ελλείψεις, να προβεί στον αποκλεισμό της. Ειδικότερα, δε, 

όσον αφορά στην ασφαλιστική ενημερότητα του στελέχους της Παπαδάκου Χ. 

Ευγενίας, η παρεμβαίνουσα εντός της νόμιμης δεκαήμερης προθεσμίας 
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υπέβαλε ασφαλιστική ενημερότητα εκδοθείσα στις 19.11.2019 με ημερομηνία 

λήξης 19.05.2020, ήτοι ενημερότητα που δεν κάλυπτε ούτε το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς της παρεμβαίνουσας (10.06.2020), ούτε το χρόνο υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης (10.08.2020). Σημειώνεται, δε, ότι (πέραν 

του ότι σε κάθε περίπτωση, κατά τα προεκτεθέντα, η μεταγενεστέρως στις 

04.09.2020 ασφαλιστική ενημερότητα για το ως άνω στέλεχος ζητήθηκε κατά 

παράβαση του νόμου και της διακήρυξης και συνεπώς δεν μπορούσε να ληφθεί 

υπόψη) πάντως, ούτε αυτή (με ημερομηνία έκδοσης την 22.06.2020 και 

ημερομηνία λήξης την 22.12.2020) κάλυπτεαμφότερους τους ανωτέρω 

κρίσιμους χρόνους. Συνακόλουθα, κατά παράβαση του νόμου και της 

διακήρυξης κατακυρώθηκε η σύμβαση στην παρεμβάινουσα, κατά τα βασίμως 

προβαλλόμενα από την προσφεύγουσα. 

14. Επειδή, ο διαχωρισµός µεταξύ ουσιώδους και 

επουσιώδους έλλειψης ως και µεταξύ τυπικού και ουσιώδους σφάλµατος θα 

πρέπει να ερµηνεύεται µέσω του πρίσµατος του άρθρου 102 και του άρθρου 18 

Ν. 4412/2016 και των αρχών που αυτά καθιερώνουν, το πρώτο στην ειδική 

περίπτωση της συµπλήρωσης και το δεύτερο γενικά επί των διαδικασιών 

ανάθεσης δηµοσίωνσυµβάσεων και αµφότερα µε τη σειρά τους πρέπει να 

ερµηνεύονται στο πλαίσιο του αποτελεσματικού ανταγωνισµού. Το κριτήριο δε 

του παραπάνω διαχωρισµού, συνίσταται στο ότι, η επιτρεπτή συµπλήρωση δεν 

πρέπει να είναι τέτοιας έκτασης ώστε να επιτρέπει τις εναλλακτικές προσφορές, 

να προσδίδει πλεονέκτηµα στον υπέρ ου οικονοµικό φορέα έναντι των 

ανταγωνιστών του εισάγοντας ευμενή υπέρ αυτού διάκριση, να µην επιτρέπει τη 

µεταβολή των υποβληθεισών προσφορών, να µην του παρέχει εµµέσως 

ευκαιρία πλήρωσης αποδεικτικής ή ουσιαστικής προϋπόθεσης ή να του παρέχει 

δυνατότητα για την το πρώτον επίκληση προσόντων, δυνατοτήτων, ικανοτήτων 

και νοµικών και πραγµατικώνδεδοµένων, τα οποία ανεξαρτήτως αν υφίσταντο ή 

όχι κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του, αυτός δεν τα επικαλέστηκε 

καίτοι η διακήρυξη τα απαιτούσε ή για την το πρώτον τήρηση ουσιώδους τύπου 

της διαδικασίας που αυτός δεν τήρησε. Αντίστροφα, είναι παραδεκτή η 

συµπλήρωση και η διόρθωση, όταν από το ίδιο το περιεχόµενο και αντικείµενο 
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του σφάλµατος προκύπτει ότι αυτό είναι έλασσον σε σχέση µε το αποδεικτικό 

αντικείµενο της διακήρυξης, σύνηθες και ιδιαίτερα ευχερές να λάβει χώρα κατά 

τη σύνταξη της προσφοράς και κατά τα διδάγµατα της κοινής λογικής και 

πείρας, ενώ το σφάλµα πρέπει να είναι τέτοιου είδους, ώστε η αναγωγή του σε 

απλή, εύλογη και συνήθη, άρα και συγγνωστή, παραδροµή θα πρέπει να είναι 

αντικειµενικά προφανής στην κρίση κάθε ευλόγως σκεπτόµενου τρίτου και δη 

των οργάνων αξιολόγησης, τα οποία ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουν την 

ευχέρεια κατά την ακριβώς παραπάνω κρίση τους και συνεπεία αυτής να 

καλέσουν κατ’ άρ. 102 τον οικονοµικό φορέα για διευκρινίσεις. Περαιτέρω, 

κρίσιμο κριτήριο για την κρίση περί του συγγνωστού, άρα και 

συµπληρώσιµου/διορθώσιµου ενός σφάλµατος/έλλειψης αποτελεί υπό 

προϋποθέσεις η τυχόν ασάφεια και ελλειπτικότητα των οικείων όρων της 

διακήρυξης (βλ και απόφαση με αρ. 253/2017 ΑΕΠΠ). Ωστόσο, καθίσταται 

σαφές ότι η πλημμέλεια που αναφέρεται ανωτέρω, θα πρέπει να δημιουργεί 

αντικειμενικώς αμφισημία σε συγκεκριμένο όρο ή προδιαγραφή άλλως θα 

πρέπει να είναι ικανή να δημιουργήσει στον επαρκώς ενημερωμένο υποψήφιο 

δικαιολογημένη αμφιβολία ως προς την ορθή διαμόρφωση της προσφοράς του, 

κατά τρόπο που να καθίσταται επιβεβλημένη η επίκληση της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης και συνεπεία αυτής υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να 

καλέσει τον υποψήφιο ανάδοχο δυνάμει του άρθρου 102 παρ. 5 για διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση της προσφοράς του (βλ. ενδεικτικά ΑΕΠΠ 876/2019, 393/2019). 

15. Επειδή, η διαγραφόμενη με τη διάταξη του άρθρου 102 του 

Ν. 4412/2016, διαδικασία δεν μπορεί να θεραπεύσει την παράλειψη 

προσκόμισης εγγράφων ή παροχής πληροφοριών, των οποίων η υποβολή 

ήταν απαραίτητη βάσει ρητών και με σαφήνεια διατυπωθέντων όρων της 

διακήρυξης, ούτε να οδηγήσει στην τροποποίηση υποβληθείσας προσφοράς 

(πρβλ. αποφ. ΔΕΕ της 29ης.3.2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, σκ. 

40, της 11ης.5.2017, Archus και Gama, C-131/16, σκ. 31, της 4ης.5.2017, C 

387/14, Esaprojektsp. z o.o. κατά WojewództwoŁódzkie, σκ. 37-40). Ομοίως, 

καθίσταται σαφές ότι δεν χωρεί εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του 

Ν. 4412/2016, όταν από τις οικείες διατάξεις προκύπτει δέσμια αρμοδιότητα της 
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αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα να απορρίψει την οικεία 

προσφορά(βλ. Δ.Εφ. Χανίων 13/2019 σκ. 14, βλ. Δεφ Χαν 10/2019, πρβλ ΕΑ 

ΣτΕ 30/2019, ΑΕΠΠ 702/2019, 668/2019, 242/2019, 36/2019, Ε. Παυλίδου, «οι 

αλυσιτελείς αιτήσεις ακυρώσεως του ΣτΕ», ΕΔΔ, 2 2015, σελ. 249). 

16. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση η 

παράλειψη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως 

εν προκειμένω η υποβολή ασφαλιστικής ενημερότητας που δεν καλύπτει τους 

χρόνους υποβολής προσφοράς και υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

δεν μπορεί να θεραπευθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 

(Δ.Εφ. Πατρών 58/2019), κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την 

προσφεύγουσα. 

17. Επειδή, κατόπιν της αποδοχής των ανωτέρω ισχυρισμών, 

οι λοιποί ειδικότεροι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας αναφορικά με τις 

ασφαλιστικές ενημερότητες έργων που εκτελεί η παρεμβαίνουσα προβάλλονται 

αλυσιτελώς, δοθέντος ότι η ως άνω κρίση, στηρίζει αυτοτελώς την υποχρέωση 

της αναθέτουσας αρχής να απορρίψει κατά δεσμία αρμοδιότητα την προσφορά 

της παρεμβαίνουσας (πρβλ ΕΑ ΣτΕ308/2020, ΣτΕ 7μ. 2465/2018 σκ. 14). 

18. Επειδή, επικουρικώς, η διάταξη του άρθρου 79 παρ. 5 εδ. 

α’ (σύμφωνα με την οποία «5. 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.») δεν αναιρεί την 

υποχρέωση των διαγωνιζομένων να προσκομίζουν τα επί ποινή αποκλεισμού 

απαιτούμενα δικαιολογητικά στους επί ποινή αποκλεισμού οριζόμενους 

χρόνους, αλλά αναφέρεται σε δυνατότητα της αναθέτουσας αρχή να αναζητήσει 

δικαιολογητικά και σε άλλους χρόνους, πλην των ρητώς απαιτούμενων από τη 

διακήρυξης, οι οποίοι είναι ούτως ή άλλως υποχρεωτικοί. Εξάλλου, εν 

προκειμένω, στην παρ. 4.2 της διακήρυξης, που αποτελεί το ειδικώς διέπον το 

διαγωνισμό κανονιστικό πλαίσιο, στην οποία (παρ. 4.2) ως προϋπόθεση για την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης τίθεται 

η προηγούμενη υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο αιτήματος με 
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συγκεκριμένο περιεχόμενο, ρητώς ορίζεται 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 κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 

παράγραφος 5 εδάφιο α' ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας». Συνεπώς, δεν θα μπορούσαν να αναζητηθούν 

από την αναθέτουσα αρχή ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης ούτε κατ’ 

εφαρμογή της ως άνω διάταξης. 

19. Επειδή, επίσης, επικουρικώς, όπως έχει κριθεί (ΔΕφΘεσ 

47/2020 σκ. 9) «Ειδικότερα, ο περιλαμβανόμενος στο άρθρο ……. όρος της 

διακήρυξης, ο οποίος καθιερώνει την απαλλαγή των οικονομικών φορέων από 

την υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων 

στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων που διατίθεται δωρεάν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, 

φαίνεται να τελεί υπό την προϋπόθεση της γνωστοποίησης στην αναθέτουσα 

αρχή της δυνατότητας αυτής, μέσω ειδικής δήλωσης που περιέχεται στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. και προσδιορίζει τη βάση δεδομένων στην οποία είναι δυνατή η 

αναζήτηση συγκεκριμένων πιστοποιητικών ή πληροφοριών. Αυτό, ενόψει της 

διατύπωσης του προαναφερόμενου όρου και ιδίως της παραπομπής σε σχετική 

δήλωση που εμπεριέχεται στο Τ.Ε.Υ.Δ., αλλά και του περιεχομένου του 

τελευταίου (Τ.Ε.Υ.Δ.), στο οποίο αφενός υφίσταται σχετικό πεδίο προς 

συμπλήρωση με σαφή υπόδειξη αναφοράς των στοιχείων πρόσβασης σε 

τεκμηρίωση που διατίθεται ηλεκτρονικά (Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον 

οικονομικό φορέα, Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Γενικές 

πληροφορίες, στοιχ. ε), αφετέρου επισημαίνεται (Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις) 

ότι η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών εγγράφων αίρεται σε περίπτωση 

που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν «υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
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φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να το πράξει. …». Συνακόλουθα, 

ανεξαρτήτως του αν η παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 έλκεται εν 

προκειμένω σε εφαρμογή, σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή δεν 

μπορούσε να αναζητήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων, διότι η παρεμβαίνουσα, στο υποβληθέν από αυτήν 

Τ.Ε.Υ.Δ. δεν έχει δηλώσει καμία ηλεκτρονική διεύθυνση εθνικής βάσης 

δεδομένων, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 23.2 της διακήρυξης και του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, ενώ η ως άνω μη δήλωση δεν καλύπτεται από την 

συγκατάθεση που δίδει ο διαγωνιζόμενος στο Τμήμα VI (τελικές δηλώσεις) του 

ΤΕΥΔ. 

20. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να απορριφθεί η ασκηθείσα παρέμβαση. 

21. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να 

επιστραφεί το παράβολο ύψους 600,00€ που κατέβαλε η προσφεύγουσα, κατά 

τις διατάξεις του άρθρων 363 του ν. 4412/2016 και 5 του π.δ. 39/2017. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. 

Απορρίπτει την παρέμβαση ως απαράδεκτη. 

Ακυρώνει την υπ’αριθμ. 1261/29.09.2020 απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, με την οποία εγκρίθηκαν τα υποβληθέντα από την παρεμβαίνουσα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σε αυτήν. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου (κωδικός “...”) ύψους 600,00€ 

στην προσφεύγουσα. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020 και εκδόθηκε στις 

3 Δεκεμβρίου 2020 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 
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            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

 

         Μιχαήλ Οικονόμου                                         Μαρία Κατσαρού 


