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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

6ο  ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε την 5η Ιανουαρίου 2021 με την εξής σύνθεση: Ειρήνη 

Αψοκάρδου Πρόεδρος, Ιωάννα Θεμελή Εισηγήτρια και Μαργαρίτα Κανάβα, 

Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 26-11-2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

ΑΕΠΠ 1731/26-11-2020 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την 

επωνυμία  *** , που εδρεύει στη***, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,  

 

Kατά της  *** , (εφεξής αναθέτων φορέας), με έδρα στη  *** , όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί 

η με αριθ. 398/2020  απόφαση του αναθέτοντος φορέα, με την οποία 

κατακυρώθηκε στον κ.  ***  η προμήθεια του διαγωνισμού για τη προμήθεια 

σωλήνων. 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την  Εισηγήτρια Ιωάννα Θεμελή 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

         1. Επειδή για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής έχει καταβληθεί 

το ελάχιστο νόμιμο παράβολο ποσού 600 ευρώ, επί τη βάσει του 

προϋπολογισμού της σύμβασης ποσού 60.039 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,  σύμφωνα 

με τα άρθρα 363 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 και 5 παρ. 1 και 2 του ΠΔ 

39/2017 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης δέσμευσης με κωδικό  ***  με 

την ένδειξη ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ, εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ 

του ΥΠΟΙΚ με τα στοιχεία του παρα ***  και την ένδειξη ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ και το 

από 4-9-2020 αποδεικτικό πληρωμής στην ***).  
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         2. Επειδή, με την υπ΄ αριθ. 11758/12-08-2020 διακήρυξη, ο αναθέτων 

φορέας διακήρυξε διαγωνισμό για τη *** προϋπολογισμού 60.039 00 € πλέον 

ΦΠΑ, CPV  ***  *** , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή (όρος 1.3 της διακήρυξης). 

         3. Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ στις 12-8-2020 με ΑΔΑΜ  ***  και 

στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο διαγωνισμός έλαβε τον αριθ. 

συστήματος  *** . 

         4. Επειδή ο διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του, του χρόνου 

έναρξης της διαδικασίας  και της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης 

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

επομένως παραδεκτά έχει ασκηθεί η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ. 

         5. Επειδή στον διαγωνισμό συμμετείχαν η προσφεύγουσα, ο ανάδοχος 

έχοντας υποβάλει τις με αριθ. 186654  και 187724 προσφορές τους 

αντίστοιχα, και έτεροι δύο οικονομικοί φορείς. 

         6. Επειδή με την υπ΄ αριθμ. 355/24-9-2020 απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά υπ΄ αριθ.  ***  και το 14125/ 22-09-2020 της 

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, αποφασίστηκε η αποδοχή όλων 

των υποβληθεισών τεχνικών και οικονομικών προσφορών και αναδείχθηκε 

προσωρινός ανάδοχος ο κ. *** με προσφορά 31.256,10 ευρώ, και εν συνεχεία 

κατατάχτηκε η προσφεύγουσα με προσφορά 39.199,30 ευρώ, και ακολούθως 

οι δύο έτεροι διαγωνιζόμενοι με προσφορές 40.849, 59 ευρώ και 43.196,12 

ευρώ. Κατόπιν τούτων, με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 15560/12-10-2020 έγγραφο της 

αναθέτουσας αρχής, κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος προσφεύγουσα όπως 

υποβάλει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθ. 3.2 της διακήρυξης 

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθ. 

2.2.3 της διακήρυξης καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθ. 2.2 αυτής. Ακολούθως, την 21-10-2020, ο προσωρινός 

ανάδοχος κοινοποίησε στον αναθέτοντα φορέα μέσω της λειτουργικότητας 

επικοινωνία (εφεξής επικοινωνία) την από 21-10-2020 εκτύπωση από την 

επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ με τα στοιχεία και τις δραστηριότητες της 

ατομικής του επιχείρησης. Την ίδια ημέρα ο προσωρινός ανάδοχος ανάρτησε 

στην προσφορά του ι) Το με αριθ. πρωτ. *** Πιστοποιητικό εγγραφής του στο 
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Επιμελητήριο ***, ιι) Το με αριθ. πρωτ*** Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με 

τα στοιχεία της ατομικής του επιχείρησης και με την σημείωση ότι μέχρι 

σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας προκειμένου να σημειωθεί στο 

ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε 

διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο 

για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας 

συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. Σημειώνεται ότι Με τα ανωτέρω περί «πτώχευσης ή 

διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης» πιστοποιούμενα, δεν υποκαθίσταται το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου.., 

ιιι) Το με αριθ. πρωτ.  ***  Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς το 

Δημόσιο με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο προσωρινός ανάδοχος (φυσικό 

πρόσωπο) είναι ενήμερος για τα χρέη του στη Φορολογική Διοίκηση, ιν) Το με 

αριθ. πρωτ. *** Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΕΦΚΑ με το 

οποίο βεβαιώνεται ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες 

ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του , ν) Το με αριθ. πρωτ.  ***  

Πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου  ***  με το οποίο πιστοποιείται ότι ο 

προσωρινός ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση..δεν κατατέθηκε αίτηση 

για να κηρυχθεί σε πτώχευση..ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία..δεν έχει τεθεί 

σε αναγκαστική διαχείριση..επίσης δεν κατατέθηκε ούτε εκκρεμεί εναντίον του 

αίτηση για να τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση… δεν έχει τεθεί σε διαδικασία 

συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (άρθ. 99 ν. 3588/2007)…μέχρι χθές επίσης δεν 

κατατέθηκε αίτηση για να τεθεί υπό διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.. 

πιστοποιητικό ότι..δεν τελεί σε κοινή ή αναγκαστική εκκαθάριση δεν χορηγείται 

διότι είναι φυσικό πρόσωπο…δεν έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία 

ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων… ούτε έχει καταταθεί αίτηση με αντικείμενο 

τη συλλογική ικανοποίηση πιστωτών…δεν έχει κατατεθεί από αυτόν αίτηση-

δήλωση παύσης πληρωμών , ν) το με αριθ. πρωτ.  ***  Αντίγραφο Ποινικού 

Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών  ***  με βεβαίωση ποινικής 

κατάστασης ΜΗΔΕΝ, νι) Την από 21-10-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του 

προσωρινού αναδόχου ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθ. 74 του ν. 4412/2016. 

         7. Επειδή την 22-10-2020 συνεδρίασε  η Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και εξέδωσε Πρακτικό Δικαιολογητικών Κατακύρωσης με αριθ. 
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πρωτ. 1260/22-10-2020, σύμφωνα με το οποίο κρίθηκε ότι τα δικαιολογητικά 

που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης και προτάθηκε η 

κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ.  ***  Με την υπ΄ αριθμ. 398/14-8-2020 

ήδη προσβαλλόμενη απόφαση του αναθέτοντος φορέα (Πρακτικό της από 4-

11-2020 συνεδρίασης του ΔΣ), εγκρίθηκε το παραπάνω Πρακτικό. Η 

απόφαση 398/2020 με ενσωματωμένο το σχετικό Πρακτικό κοινοποιήθηκε 

στην προσφεύγουσα μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού την 19-11-

2020. 

         8. Επειδή κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκε η υπό κρίση 

προσφυγή νόμιμα και εμπρόθεσμα με ανάρτηση στην επικοινωνία την 26-11-

2020, με τη  χρήση του τυποποιημένου εντύπου, και κοινοποιήθηκε 

αυθημερόν στην ΑΕΠΠ από την προσφεύγουσα με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του 

άρθρου 4, και  την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017. 

         9. Επειδή την 27-11-2020 ο αναθέτων φορέας προέβη στην 

προβλεπόμενη στο άρθ. 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και άρθ. 9 παρ. 1 α του 

ΠΔ 39/2017 κοινοποίηση της υπό εξέταση προσφυγής, μέσω της 

επικοινωνίας προς τον ανάδοχο καθ΄ ού στρέφεται. 

         10. Επειδή ο αναθέτων δεν κοινοποίησε την 9-9-2020 προς την ΑΕΠΠ 

απόψεις επί της προσφυγής, παρά τα προβλεπόμενα στο άρθ. 365 παρ. 1 

του ν. 4412/2016 και το άρθ. 9 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017. Για τον λόγο αυτό 

συνάγεται τεκμήριο ομολογίας των ισχυρισμών της προσφυγής από τον 

αναθέτοντα φορέα, κατά το άρθ. 365 παρ. 1 και 2 του ν.  4412/2016, 

σύμφωνα με το οποίο «1. Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, .. η 

αναθέτουσα αρχή,.. : .. (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) 

ημερών από την ημέρα κατάθεσης, .. τις απόψεις της επί της προσφυγής .. 2. 

Σε περίπτωση μη αποστολής του φακέλου από την αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της προηγούμενης παραγράφου, η ΑΕΠΠ 

μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την 

πραγματική βάση των ισχυρισμών του προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκμήριο 

μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και αν τα στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί 
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από την αναθέτουσα αρχή είναι, κατά την κρίση της ΑΕΠΠ, ελλιπή και δεν 

επαρκούν για τον έλεγχο του βασίμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. .. » 

Όμως και ανεξαρτήτως τούτου η προσφυγή εξετάζεται εν συνεχεία επί της 

ουσίας. 

         Κατά την ειδική γνώμη της Προέδρου του Κλιμακίου Ε. Αψοκάρδου, 

σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις ομολογία της αναθέτουσας αρχής δύναται 

να συναχθεί είτε με τη μη αποστολή του φακέλου είτε αν τα στοιχεία που 

έχουν αποσταλεί από την αναθέτουσα αρχή δεν επαρκούν για τον έλεγχο του 

βασίμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. Εν προκειμένω, τα στοιχεία του 

φακέλου ήταν επαρκή, ως προκύπτει από την παρούσα, καθώς επέτρεψαν 

την εξέταση της προσφυγής στην ουσία της και την έκδοση απόφασης από το 

αποφασίζον Κλιμάκιο. Ως εκ τούτου, δεν θεωρείται αναγκαία ή σκόπιμη η 

συνδρομή του τεκμηρίου ομολογίας του αναθέτοντος φορέα λόγω της μη 

αποστολής απόψεων (βλ. και απόφαση ΑΕΠΠ 1529/2020, σκ. 14). Σε κάθε 

περίπτωση, το θεσμικό πλαίσιο εξέτασης προδικαστικών προσφυγών δίνει τη 

δυνατότητα στον Εισηγητή να ζητήσει, μεταξύ άλλων, και από την 

αναθέτουσα αρχή να προσκομίσει στοιχεία που λείπουν ή είναι οπωσδήποτε 

χρήσιμα για την υποστήριξη ή την αντίκρουση της προδικαστικής προσφυγής 

(άρθρο 12 παρ. 3 ΠΔ 39/2017). 

          11. Επειδή η υπό εξέταση προσφυγή εισάγεται ενώπιον του 6ου 

Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 346, παρ. 1, 360, 

και 366 του ν. 4412/2019 και των άρθρων 3 παρ. 1, και 15 του ΠΔ 39/2017, 

κατόπιν της με αριθ. 2036/2020 Πράξης της Προέδρου του 6ου Κλιμακίου περί 

ορισμού ημερομηνίας εξέτασης προδικαστικής προσφυγής και εισηγητή-κλήση 

περί απόψεων επί προσωρινών μέτρων. 

         12. Επειδή η προσφεύγουσα έχει προφανές έννομο συμφέρον για την 

άσκηση της προσφυγής με την οποία ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης 

απόφασης και την απόρριψη των δικαιολογητικών της κατακύρωσης το 

αναδόχου,  επικαλούμενη άμεση βλάβη από την προσβαλλόμενη πράξη, η 

οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, παραβιάζει τους κανόνες που αφορούν 

στις διαδικασίες ανάθεσης, θεμελιώνοντας το έννομο συμφέρον προς παροχή 

έννομης προστασίας  στη ζημία της από τον φερόμενη παράνομη συμμετοχή 

του αναδόχου στον διαγωνισμό και στο προφανές επιδιωκόμενο όφελος από 

την απόρριψη των δικαιολογητικών του κατακύρωσης, με την προσδοκία 
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ανακήρυξής της προσωρινής αναδόχου, καθόσον έπεται το αναδόχου στην 

σειρά κατάταξης. 

         13. Επειδή η προσφεύγουσα επικαλούμενη την κανονιστική φύση των 

όρων της διακήρυξης, τις αρχές της ισότητας και της διαφάνειας,  τους όρους 

2.2.4.2.Β1.β, 2.2.3.2, 2.2.4.2.Β1.γ, 2.2.3.3, 2.2.4.2.Β1.β, 2.2.3.2β, 3.2 της 

διακήρυξης, ισχυρίζεται ότι πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση 

που αποδέχτηκε τα δικαιολογητικά της κατακύρωσης διότι -μεταξύ άλλων- 

«….κατατέθηκε η Φορολογική Ενημερότητα με Αρ. Πρωτ. 

69550908/20.10.2020 και Ασφαλιστική ενημερότητα e-ΕΦΚΑ με Αρ. Πρωτ. 

946053 όπου αφορά τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το 

προσωπικό. Δεν προσκομίσθηκε όμως Ασφαλιστική Ενημερότητα ως 

Ελεύθερος Επαγγελματίας όπως απαιτείται και όπως αναφέρεται επίσης στην 

Ασφαλιστική ενημερότητα e-ΕΦΚΑ με Αρ. Πρωτ. 946053 «Με βάση τα 

τελευταία επεξεργασμένα, από το μηχανογραφικό σύστημα, στοιχεία, 

διαπιστώθηκε ότι είστε υπόχρεος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 

λόγω της ιδιότητας σας, ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή 

αγρότης. Ως εκ τούτου υποχρεούστε στην προσκόμιση αντίστοιχου 

Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας» Δεύτερος λόγος.. δεν κατατέθηκε 

η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 

2.2.3.3. παρά μόνο κατατέθηκε η υ/δ που αφορά στην μη έκδοση απόφασης 

οριζόντιου αποκλεισμού…» 

         14. Επειδή στο  άρθ. 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ 

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του ν. 

4412/2016 ορίζεται ότι « 1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι 

ακόλουθοι ορισμοί: 1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι 

αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις 

μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς 

τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια 

του άρθρου 223 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες 

φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224…» Σύμφωνα περαιτέρω με το άρθ. 

223 του ν. 4412/2016 «1. Για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 

έως 338) ως αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι αρχές περιφερειακής 

και τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας 

ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους 
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οργανισμούς δημοσίου δικαίου. ..4. Ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου νοούνται 

οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί 

για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος που 

δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα· β) έχουν νομική 

προσωπικότητα· και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το 

κράτος, τις αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου· ή υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από τις 

αρχές ή τους οργανισμούς αυτούς· ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό 

συμβούλιο, του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το 

κράτος, τις αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου.» Σύμφωνα δε με το άρθ 224 άρθ. 

Αναθέτοντες φορείς «1. Για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 

έως 338) αναθέτοντες φορείς είναι εκείνοι οι οποίοι: α) είναι αναθέτουσες 

αρχές.., οι οποίες ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα 

άρθρα 228 έως 234 …». Συναφώς, στο άρθ. 230 του ν. 4412/2016 με τον 

τίτλο «Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) » ορίζεται ότι «1. Όσον 

αφορά στο νερό, οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) 

εφαρμόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες: α) την παροχή ή λειτουργία 

σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες 

στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος· β) 

την τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύδωρ. ...» 

15. Επειδή η ΔΕΥΑ  ***  υπόκειται στις διατάξεις του ν.1069/1980 

σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του οποίου, « οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής 

αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: α) την παραγωγή και διανομή στους 

καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», 

όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, β) τη συλλογή των λυμάτων 

από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την 

παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, 

κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία, γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, 

διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, 

δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης 

ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών 

αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β`, καθώς και 
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μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω 

διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους». Ειδικότερα η 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής  ***  (***), 

ιδρύθηκε  το 1979, με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση 

και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και 

ομβρίων υδάτων. Μέχρι τις 15/06/2011 αποτελούσε διαδημοτικού 

ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, που περιλάμβανε τις οικιστικές περιοχές των 

Δήμων  *** , *** και τις υφιστάμενες Α΄ και Β΄ Βιομηχανικές Περιοχές. Με την 

εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την απόφαση 

255/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου  ***  (ΦΕΚ 1265/16/6/11 τεύχος Β) η 

συστατική πράξη της *** προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1069/1980, με 

περιοχή αρμοδιότητας τον νέο «Καλλικρατικό» Δήμο  ***  (βλ. επίσημη 

ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www. ***.gr). Ως εκ τούτου, η υπό εξέταση 

διαδικασία ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ δυνάμει του 

άρθρου 222 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 230 του ν. 4412/2016 (σκέψη 

14 εκτενώς). 

         16. Επειδή στο άρθ. 253 του ν. 4412/2016 με τον τίτλο «Αρχές που 

διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 36 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ)», ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους 

οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, 

τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 

προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της προστασίας του 

ανταγωνισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και 

αειφόρου ανάπτυξης και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης 

συμβάσεων...». 

17. Επειδή, στο άρθ. 281 του ν. 4412/2016 με τον τίτλο «Περιεχόμενο 

εγγράφων της σύμβασης», ορίζεται ότι: « 1. Οι όροι που περιέχονται στα 

έγγραφα της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να 

επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. Τα 

έγγραφα της σύμβασης, …περιέχουν ιδίως: …  ιβ) τους όρους και τα κριτήρια 

επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους 

αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική 

ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων, …ιζ) τους 

http://www.deyamv.gr/
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απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς…κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (υπεύθυνες δηλώσεις, 

δικαιολογητικά κ.λπ.)..» 

18. Επειδή, στο άρθ. 304 του ν. 4412/2016 με τον τίτλο «Κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) », ορίζεται ότι: « 1. Οι 

αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεσπίζουν αντικειμενικούς κανόνες και 

κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των προσφερόντων ή των υποψηφίων οι 

εν λόγω κανόνες και κριτήρια αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης...»  

19. Επειδή, στο άρθ. 305 του ν. 4412/2016 με τον τίτλο «Χρήση των 

λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο 

Ι (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)», ορίζεται ότι: «1. ... οι αντικειμενικοί 

κανόνες, οι λόγοι αποκλεισμού και τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων 

και των προσφερόντων σε ανοικτή διαδικασία, σε κλειστή διαδικασία, σε 

διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο, σε σύμπραξη 

καινοτομίας, σε συνοπτικό διαγωνισμό ή σε απευθείας ανάθεση, μπορούν να 

περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 73, με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Όταν ένας 

αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν 

τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 και 2 του 

άρθρου 73, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν 

λόγω άρθρο.2. ... 3. Ο λόγος αποκλεισμού της περίπτωσης γ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73 περιλαμβάνεται πάντοτε στους κανόνες και τα 

κριτήρια της παραγράφου 12. Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια επιλογής που 

παρατίθενται στα άρθρα 75 έως 77, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται σε αυτό.. » 

20. Επειδή το άρθρο 73 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «… 2. Αποκλείεται 

από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

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 β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
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οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός 

φορέας 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... 4. Οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: … γ) εάν η αναθέτουσα αρχή 

διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να θεραπευθεί 

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, ε) εάν μία κατάσταση 

στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, η) εάν ο οικονομικός φορέας 

επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση, θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με 

κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό 
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επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του..» 

21. Επειδή, στο άρθ. 308 «Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση 

χρήσης των κριτηρίων αποκλεισμού και ποιοτικής επιλογής του Βιβλίου Ι (παρ. 

3 του άρθρου 80 και υποπαράγραφος 2 της παρ. 1, καθώς και 

υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» 

ορίζεται ότι « 1. Προς το σκοπό εφαρμογής του άρθρου 305, αν οι 

αναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα κριτήρια αποκλεισμού ή επιλογής που 

προβλέπονται στο Βιβλίο Ι, εφαρμόζονται τα άρθρα 79, 80, και 81…» 

22. Επειδή το άρθρο 80 του ν. 4412/2016 ορίζει 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. 2. Οι αναθέτουσες αρχές 

δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε 

καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73: … β) για τις 

παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας...9. Τα 

αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος XII του 

Προσαρτήματος Α΄, μπορεί να εξειδικεύονται στις στα πρότυπα έγγραφα 

σύμβασης που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53. ...» 

23. Επειδή, στο άρθ. 315 «Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας» 

του ν.4412/2016 ορίζεται ότι «Η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης (διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών 

και αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής συμμετεχόντων, υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμβασης, καθορισμού προθεσμιών 

ολοκλήρωσης του συνόλου ή των επιμέρους διαδικασιών) πραγματοποιείται 

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 92 έως 100, 103 και 104, 

αναλόγως εφαρμοζόμενα.» 

24. Επειδή, στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 με τον τίτλο «Πρόσκληση 

για υποβολή δικαιολογητικών» ορίζεται ότι «..Πέραν των οριζόμενων στις 

file:///C:/Users/Administrator/Documents/Apofaseis/Î�Î�Î Î %20Î�Î�Î�Î�Î�/Î�Î�Î�Î�Î�Î£Î¥-Î�.4412-Î¥Ï�ÎµÏ�ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î¿.html%23art305
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Apofaseis/Î�Î�Î Î %20Î�Î�Î�Î�Î�/Î�Î�Î�Î�Î�Î£Î¥-Î�.4412-Î¥Ï�ÎµÏ�ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î¿.html%23book_I
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Apofaseis/Î�Î�Î Î %20Î�Î�Î�Î�Î�/Î�Î�Î�Î�Î�Î£Î¥-Î�.4412-Î¥Ï�ÎµÏ�ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î¿.html%23art79
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Apofaseis/Î�Î�Î Î %20Î�Î�Î�Î�Î�/Î�Î�Î�Î�Î�Î£Î¥-Î�.4412-Î¥Ï�ÎµÏ�ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î¿.html%23art80
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Apofaseis/Î�Î�Î Î %20Î�Î�Î�Î�Î�/Î�Î�Î�Î�Î�Î£Î¥-Î�.4412-Î¥Ï�ÎµÏ�ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î¿.html%23art81
https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_XII
https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_XII
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art53_5
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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 

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. … 3. Αν, κατά τον 

έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

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

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

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

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

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

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

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν 

υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου .. και 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 
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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, 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, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105… » 

25. Επειδή στη διακήρυξη προβλέπεται ότι «..2.2.3 ΛΟΓΟΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του …ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους: …2.2.3.2 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 όταν 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 
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καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση….  2.2.3.3 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις: .. (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, δ) εάν 

μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από 

την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (ζ) 

εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, (η) εάν επιχείρησε 

να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση, (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του 

επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

διαδικασία. 2.2.3.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν 

αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
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κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις …  2.2.3.7 

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού 

αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης… 2.2.4.2 Αποδεικτικά μέσα… Β. 1. Για την απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:… 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας…Η μη 

αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 

τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων….Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.  γ) για την 

παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016. .. 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου Τα εν λόγω 

δικαιολογητικά, υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από τον προσφέροντα 

( προσωρινό ανάδοχο ), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 

αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. … Όσοι δεν έχουν 

αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 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, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: .. ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού)…Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
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ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. ..» 

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

Διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

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

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

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

ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 

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

τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 

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

τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007). 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 (ΔΕΕ, Απόφαση της 18.10.2001, Υπόθεση 

C19/00 Siac Construcrtion Ltd, σκέψεις 34 και 44∙ ΔΕΕ, Απόφαση της 

25.04.1996, Υπόθεση C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, σκέψη 54). 

27. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη 

διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να 

αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (ΣτΕ 743/2000), 

σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της 

διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την εφαρμογή τους κατά τρόπο 

ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση 

προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac 

Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, σκέψεις 34 και 44 και απόφαση 
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της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. 

I-2043, σκέψη 54). 

28.  Επειδή η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό  να 

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

C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL, σκ. 25 και Ψ-599/10, SAG 

ELV Slovenko κλπ, σκέψη 25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός 

αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην 

εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ. C-278/14, SC 

Enterprise Focused Solutions SRL, σκ. 27). 

29. Επειδή η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη διενέργεια 

των διαγωνισμών (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 

111/2006, 597/2007 κ. ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της 

αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς 

εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ 

Έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.). Σύμφωνα, δε, με την εν 

λόγω αρχή, δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι 

οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων 

στοιχείων που απαιτούνται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς. 

30. Επειδή, και ανεξαρτήτως του τεκμηρίου ομολογίας της προσφυγής 

από την αναθέτουσα αρχή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της διαδικασίας 

ως βρίσκονται αναρτημένα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, ο 

προσωρινός ανάδοχος δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του 

κατακύρωσης ούτε Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας αυτού του ιδίου 

που είναι φυσικό πρόσωπο και ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, 

σύμφωνα με το προσκομισθέν έγγραφο της ΑΑΔΕ, ούτε υπεύθυνη δήλωση 

ότι: δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, ότι δεν έχει 

επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, ότι δεν 

έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
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πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές , ότι δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, ως 

βάσιμα αναφέρεται στην προσφυγή (βλ. απαρίθμηση των προσκομισθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στην σκέψη 6). Συνεπώς, ο προσωρινός 

ανάδοχος δεν απέδειξε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι 

αποκλεισμού από την διαδικασία που προβλέπονται στους όρους 2.2.3.2, 

2.2.3.3 της διακήρυξης και τα άρθ. 304, 305, 73 παρ. 2 περ. α), β), παρ. 4 

περ. γ), δ), ε), στ), ζ), η) θ), άρθ. 308, 80 του ν. 4412/2016 (σκέψεις 18-22), 

καθώς δεν προσκόμισε τα ρητώς και σαφώς προβλεπόμενα από την 

διακήρυξη αποδεικτικά έγγραφα ήτοι αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

και υπεύθυνη δήλωση με το συγκεκριμένο ως άνω περιεχόμενο (όροι 2.2.4.2, 

2.2.3.3, σκέψη 25), και η προσφορά του έπρεπε να απορριφθεί κατά δέσμια 

αρμοδιότητα του αναθέτοντος φορέα σύμφωνα με τους όρους 2.2.3, 2.2.3.2, 

2.2.3.3, 3.2 της διακήρυξης (σκέψη 25), τα άρθ. 253, 281, 304, 305, 73, 308, 

80, 315, 103 του ν. 4412/2016 (σκέψεις 16-21 και 23, 24) και τις αρχές της 

νομιμότητας της διαφάνειας και ισότητας (σκέψεις 26-29). Για τον λόγο αυτό 

πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 

απόφαση που κατακύρωσε στον κ.  ***  το αντικείμενο της προμήθειας. 

31. Επειδή τα παραπάνω αναφερόμενα (σκέψη 30) παρέχουν έκαστο -

ήτοι η μη προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικού ενημερότητας του 

προσωρινού αναδόχου και μη προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης με το ως 

άνω περιεχόμενο- αυτοτελές αιτιολογικό έρεισμα απόρριψης των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της προσφοράς του κ. ***, 

ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης που τον ανακήρυξε οριστικό 

ανάδοχο, και αποδοχής του αιτήματος της προσφυγής. Συνεπώς η εξέταση 

των επάλληλων λόγων της προσφυγής που αφορούν στην ακύρωση της 

προσβαλλόμενης απόφασης, παρέλκει ως αλυσιτελής και τούτο δοθέντος 

ότι, τα ως άνω ελλείποντα αλλά απαιτούμενα δικαιολογητικά επί ποινή 
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αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου παρέχουν αυτοτελές νόμιμο 

έρεισμα για την απόρριψη της προσφοράς και την αποδοχή του αιτήματος 

της προδικαστικής προσφυγής και επομένως ακόμη και ανεξαρτήτως 

αποδοχής ή μη των έτερων λόγων της προσφυγής, παραμένει ακυρωτέα η 

προσβαλλόμενη απόφαση (ΕΑ ΣτΕ 326/2011, 1238, 1132, 420/2010, 

750/2007, 227, 83/2013, 344/2017, 102/2015, 82/2014, ΔΕφΑθ 514/2014 

(ΑΝΑΣΤ), 239/2019, 841/2012 (ΑΣΦ), ΔΕφΘεσ/νικης 83/2019 κ.α.)  

32.  Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση. 

33. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη προδικαστική προσφυγή 

πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. 

34. Επειδή ύστερα από την  σκέψη 33, το παράβολο που κατέθεσε η 

προσφεύγουσα πρέπει να επιστραφεί (άρθ. 363 του ν. 4412/2016 και 5 του 

ΠΔ 39/2017). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται  την Προδικαστική Προσφυγή. 

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση. 

Ορίζει την επιστροφή στην προσφεύγουσα του κατατεθέντος 

παραβόλου *** . 

 

 

 

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 5 Ιανουαρίου 2021 και εκδόθηκε την 25 

Ιανουαρίου  2021 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

Η Πρόεδρος                                                      Ο Γραμματέας 

     ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΗΟΓΛΟΥ         


