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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 13 Μαρτίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Μαργαρίτα Κανάβα, Πρόεδρος, Ειρήνη Αψοκάρδου-Εισηγήτρια και 

Απόστολος Σιαπέρας Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 4.02.2019 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 151/5.02.2019 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «………….» 

(εφεξής προσφεύγων), που εδρεύει στην ……….., οδός …….., αρ. ……., ΤΚ 

………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» (εφεξής 

αναθέτουσα αρχή), όπως εκπροσωπείται νόμιμα  

Με την προδικαστική προσφυγή ο προσφεύγων αιτείται την ακύρωση 

της υπ’ αριθμ. 2/24.01.2019 (Θέμα 19° Οικονομικό) απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής με την οποία ανακαλείται  η 

υπ’ αριθμ. 41/6-12-2018 απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του προσφεύγοντος και η σύναψη σύμβασης. 

  

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ειρήνη Αψοκάρδου 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

1.Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί  

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

39/2017, ύψους 1.049 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  

258104720959 0405 0065, το από 4-02-2019 αποδεικτικό τραπεζικής 

συναλλαγής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την πληρωμή του εν 

λόγω παραβόλου, εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης 
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δέσμευσης). To ποσό του παραβόλου υπολογίζεται με βάση την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού, ήτοι 209.677,43 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2.Επειδή με την με αριθμό 4/17 Διακήρυξη η αναθέτουσα αρχή 

προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο «Ενοικίαση τριών 

λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

προϋπολογισμού 209.677,43€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

          3.Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 12-04-2018 

(Α.Δ.Α.Μ. 18PROC002931160) καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό ΕΣΗ∆ΗΣ  Α/Α 56443. 

4.Επειδή ο διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή ως εκ του 

αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του χρόνου 

εκκίνησης της διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του 

ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθ. 345 του ν. 4412/2016. 

5. Επειδή στον επίμαχο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές τρεις 

οικονομικοί φορείς μεταξύ των οποίων και ο προσφεύγων υποβάλλοντας την 

υπ’ αριθμ. 95503. Με την με αριθμ. 16/07-06-2018 (ΘΕΜΑ 1°) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής εγκρίθηκε η τεχνική και η 

οικονομική αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τα με αριθμ. πρωτ. 

15900/Φ900/22-05-18 & 16976/Φ900/04-06-18 πρακτικά τεχνικής και 

οικονομικής αξιολόγησης αντίστοιχα της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και η 

κατακύρωση του διαγωνισμού στη μειοδότρια εταιρεία «…………….», η οποία 

αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος και ακολούθησε ανάρτηση του 

αποτελέσματος στην διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, προς ενημέρωση των 

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και για τη κατάθεση των 

προβλεπόμενων για την οριστική κατακύρωση δικαιολογητικών κατακύρωσης 

από την προσωρινή ανάδοχο. 

Στη συνέχεια, με το με αριθμ πρωτ. 20689/Φ900/12-07-2018 πρακτικό 

αξιολόγησης της Επιτροπής μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης από την  προσωρινή ανάδοχο προτείνεται η κατακύρωση και η 

σύναψη σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία. Ωστόσο, κατόπιν υπομνήματος το 

οποίο κατέθεσε ο προσφεύγων στις 16-07-2018 μέσω της «Επικοινωνίας» 
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του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, προέκυψε ότι η ως άνω εταιρεία 

δεν είχε πιστοποιητικό ΙSO κατά την υποβολή της προσφοράς και με τα με 

αριθμ. πρωτ. 22156/Φ419/01-08-2018 & 22199/Φ419/02-08-2018 (ορθή 

επανακοινοποίηση) πρακτικά, η Επιτροπή αξιολόγησης απηύθυνε ερώτημα 

στη Νομική Σύμβουλο αν μπορεί να δεχθεί το ISO παρόλο που δεν το είχε η 

προσωρινή ανάδοχος όταν κατέθεσε την προσφορά της, ήτοι στις 09/05/2018. 

Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού με το με αριθμ. πρωτ. 

24968/Φ900/14- 09- 2018 πρακτικό, και αφού έλαβε υπόψιν την από 11-09-

18 απάντηση της Νομικής Συμβούλου, εισηγήθηκε την απόρριψη της 

εταιρείας «………….» και πρότεινε ως προσωρινό ανάδοχο τον 

προσφεύγοντα. 

Στη συνέχεια δε, ο προσφεύγων προσκλήθηκε προκειμένου να 

καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και με τη με αριθμό 41/6-12-2018 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής εγκρίθηκε η 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσφεύγοντος. Ωστόσο, 

η απορριφθείσα εταιρεία ………….. απέστειλε το από 13-12-2018 ηλεκτρονικό 

μήνυμα με το οποίο ενημέρωσε ότι στο ΕΕΕΣ ο προσφεύγων είχε δηλώσει ότι 

διαθέτει ISO καθώς και τον ιστότοπο στον οποίο υπάρχουν διαθέσιμες 

πληροφορίες για το εν λόγω πιστοποιητικό, ωστόσο επεσήμανε ότι το 

προσκομισθέν πιστοποιητικό κατά το στάδιο της κατακύρωσης ήταν άλλο από 

το αρχικώς δηλωθέν με το ΕΕΕΣ. Κατόπιν των ανωτέρω καθώς και του 

οικείου αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, ο προσφεύγων απέστειλε με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ISO που είχε δηλωθεί στο ΕΕΕΣ, το 

οποίο είχε ημερομηνία λήξης ισχύος την 29-7-2018, ήτοι το πιστοποιητικό σε 

ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς του.  Εν τω μεταξύ, μέχρι την 

ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων του εν θέματι διαγωνισμού, το εν λόγω 

πιστοποιητικό έληξε, οπότε ο προσφεύγων  προσκόμισε με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης άλλο, νεότερο πιστοποιητικό, από έτερο φορέα πιστοποίησης 

εν ισχύ. Κατόπιν τούτου, η αναθέτουσα αρχή με την προσβαλλόμενη, 

εγκρίνοντας το από υπ΄αριθμ. 795/Φ900/14-01-2019 πρακτικό της 

Επιτροπής, αποφάσισε:  Α) Την απόρριψη της εταιρείας «……………..» 

σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 795/Φ900/14-01-2019 πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
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«Λαμβάνοντας υπόψη την από 16/12/18 γνωμοδότηση της Νομικής 

Συμβούλου η οποία αναφέρει ότι η ανακρίβεια της δήλωσης (προσκόμισε μεν 

πιστοποιητικό, πλην όμως δεν ήταν αυτό που είχε δηλώσει) τυπικά είναι 

ουσιώδης λόγος απόρριψης της εταιρείας, σε εφαρμογή του άρθρου 3.2. της 

διακήρυξης (διότι δεν ήταν ακριβής η προαποδεικτική της δήλωση), προτείνει: 

1. Την απόρριψη της εταιρείας «……………..» 

2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στο επόμενο μειοδότη». 

Β) Την ανάδειξη ως προσωρινό μειοδότη, της επόμενης εταιρείας , ήτοι 

της εταιρείας «…………...» με συνολική τιμή 250.430,40€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία είναι εντός της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού. 

Γ) Την ανάρτηση του αποτελέσματος στη διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, 

προς ενημέρωση των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και την αποστολή 

έγγραφης ειδοποίησης στον επόμενο προσωρινό μειοδότη «……………….» 

προκειμένου για τη κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης για την οριστική του διαγωνισμού. 

           6.Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 4-02-2019 στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη αναρτήθηκε στις 

31-01-2019 στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, β) ασκήθηκε με τη 

χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και 

γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από την αναθέτουσα αρχή στις 5.02.2019 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. 

7. Επειδή, ο προσφεύγων έχει προφανές έννομο συμφέρον για την 

άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής εφόσον ανακλήθηκε η απόφαση 

κατακύρωσης σε αυτόν του επίμαχου διαγωνισμού και η κατακύρωση αυτού 

σε έτερη συνδιαγωνιζόμενη εταιρεία.      

Περαιτέρω, παραδεκτώς προσβάλλεται ενώπιον της ΑΕΠΠ πράξη 

μεταγενέστερη της πράξης κατακύρωσης, η οποία αποτελεί και την τελευταία 

πράξη της σύνθετης διοικητικής ενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης, δοθέντος ότι αν και οι πράξεις της αναθέτουσας αρχής που 

αφορούν τη διαγωνιστική διαδικασία και εκδίδονται μετά την απόφαση περί 
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κατακυρώσεως του διαγωνισμού στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα, εάν 

ενέχουν ανάκληση ή τροποποίηση της κατακυρωτικής αποφάσεως,  

αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και δύνανται να προσβληθούν 

παραδεκτώς από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τεκμήριο δε από 

τον υπέρ ου η κατακύρωση (ΣτΕ 2002/2011), ως εν προκειμένω είναι ο 

προσφεύγων. 

           8.Επειδή στις 5-02-2019 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση  

της υπό εξέταση προσφυγής προς όλους τους συμμετέχοντες, ήτοι σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο δια μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.  

         9.Επειδή με την με αρ. 177/2019 Πράξη της Προέδρου του 6ου 

Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η 

αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση 

προσφυγής αντίστοιχα.  

           10.Επειδή στις 12-02-2019,  σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της 

παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε 

μέσω της «Επικοινωνίας» το υπ’ αριθμ. πρωτ.0-Φ.702/11-2-2019 έγγραφό 

της με τις απόψεις της στην ΑΕΠΠ επί της υπό εξέταση προδικαστικής 

προσφυγής.  

11. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η υπό εξέταση προσφυγή 

νομίμως εισάγεται ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του 

Π.Δ/τος 39/2017. 

12.Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ειδικότερα στην προσφυγή του 

ότι: «[…..] Η ανωτέρω απόφαση είναι μη νόμιμη και παραβιάζει την εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρέπει να ακυρωθεί με απόφασή Σας για τους 

κάτωθι νόμιμους λόγους προσφυγής. 

1ος Λόγος 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον όρο 2.2.7 της διακήρυξης δυνάμει της 

οποίας διεξάγεται ο εν θέματι διαγωνισμός όπου αναφέρονται τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής: «... 2.2.7.Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης [….]...». Περαιτέρω, βάσει του όρου Β.4.: «[....] 

[….]...». Εξ άλλου, βάσει του όρου 2.2.9.2. Αποδεικτικά μεσάτης διακήρυξης: 

«[...]». Ενώ βάσει του όρου 2.2.9.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την 
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υποβολή προσφορών : «[...]». Αντίστοιχη είναι και η διάταξη του άρθρου 104 

του ν.4412/2016. Τέλος, σύμφωνα με το αρ. 80 του ν. 4412/2016 (άρθρο 60 

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ): «[....]». 

Στην προκειμένη περίπτωση, από το σύνολο των εγγράφων του 

διαγωνισμού προκύπτουν ανενδοίαστα τα εξής: 

α/ Η απαίτηση της διακήρυξης είναι να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς 

πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των προτύπων διαχείρισης και 

τα οποία να έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένους φορείς πιστοποίησης. Το 

κριτήριο αυτό, δηλαδή η κατοχή σχετικού πιστοποιητικού από πιστοποιημένο 

φορέα ίσχυε και ισχύει για την εταιρεία μας, όπως αληθώς και με ακρίβεια 

δηλώσαμε: 

- την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς, 

- την ημερομηνία της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και του 

ΕΕΕΕΣ που υποβάλαμε από την Επιτροπή και 

- την ημερομηνία προσκόμισης και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Συνεπώς η εταιρεία μας πληρούσε και πληροί το εν λόγω κριτήριο καθ' 

όλο αυτό το διάστημα και δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο θέμα αυτό. Η αλλαγή 

του φορέα πιστοποίησης δεν σημαίνει αλλαγή στην συνδρομή του κριτηρίου 

επιλογής, καθώς όλα τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά αποδεικνύουν το ίδιο 

και το αυτό, την τήρηση του προτύπου διασφάλισης ποιότητας. 

β/ Κατά τη στιγμή συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ η εταιρεία μας διέθετε εν 

ισχύ το πιστοποιητικό που δήλωσε επί του εντύπου, δίνοντας την δυνατότητα 

πρόσβασης στην αναθέτουσα αρχή σε αυτό, η οποία πρόσβαση άλλωστε είναι 

και προαιρετικής συμπλήρωσης. 

Εκείνη δε τη χρονική στιγμή δεν είναι γνωστός ο χρόνος που θα 

απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε η εταιρεία μας δε 

μπορούσε με κανένα τρόπο να γνωρίζει αν θα έχει λήξει η ισχύς αυτού τη 

στιγμή της κατακύρωσης. Συνεπώς, η δήλωσή μας επί του ΕΕΕΣ ήταν 

απολύτως ακριβής τη στιγμή που το υποβάλαμε, σύμφωνα με όσα μας 

ζητούσε η διακήρυξη και δεν κρίνεται με βάση γεγονότα που λαμβάνουν χώρα 

μετά την δήλωση. 

γ/ Η προσκόμιση άλλου πιστοποιητικού από αυτό που δηλώθηκε είναι 

αναγκαία και απολύτως συμβατή με το νόμο και την διακήρυξη προκειμένου 
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ακριβώς το πιστοποιητικό να είναι εν ισχύ τη στιγμή της κατακύρωσης, καθώς 

το προηγούμενο έληξε στο εν τω μεταξύ. Η αλλαγή και του φορέα 

πιστοποίησης δεν μεταβάλει τη θέση της εταιρείας μας με κανένα τρόπο, 

εφόσον και τα δύο πιστοποιητικά πληρούν την απαίτηση της διακήρυξης και 

έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένους Φορείς. 

Η ανανέωση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνεται όσο διαρκεί η 

αξιολόγηση και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης για να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέχρι και την κατακύρωση συμβατός με τις προβλέψεις της 

διακήρυξης (δείτε σχετικά το με αριθμ. πρωτ. 5035/28-9- 2018 διευκρινιστικό 

έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ). Ενώ η απαίτηση για επιλογή του ίδιου Φορέα 

πιστοποίησης ή για συγκεκριμένη διάρκεια του αρχικώς δηλωθέντος 

πιστοποιητικού δεν έχει κανένα έρεισμα στο νόμο ή σε οποιοδήποτε όρο της 

παρούσας διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η προσβαλλομένη απόφαση, πρέπει να 

ακυρωθεί καθώς μη νόμιμα απέρριψε την εταιρία μας. 

2ος Λόγος 

Σε κάθε περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής τυγχάνει ακυρωτέα και διότι πάσχει νόμιμου ερείσματος, καθώς 

εκδόθηκε σε στάδιο που είχαν επέλθει τα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης και συνεπώς η σύμβαση θεωρείται ήδη συναφθείσα. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή αφού ανήρτησε την απόφαση για 

ανάδειξη της εταιρείας μας ως προσωρινό ανάδοχο την 25-9-2018 στον 

διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ, μας κοινοποίησε πρόκληση την 20-11-2018 

για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία και προσκομίσαμε την 

23-11-2018. Η επιτροπή του διαγωνισμού τα ήλεγξε και μετά από σχετική 

θετική της εισήγηση το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του 

διαγωνισμού στην εταιρεία μας. 

Στη συνέχεια η εν λόγω απόφαση αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και 

παρήλθαν 10 ημέρες χωρίς να γίνει κάποια προσφυγή. 

Συνεπώς με βάση το άρθρο 105 παρ. 3 του ν.4412/2016 η σύμβαση 

θεωρείται συναφθείσα και δεν υπάρχει στάδιο για την αναθέτουσα αρχή να 

επανέλθει στην κρίση περί της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, ενώ στο στάδιο αυτό, το οποίο είναι μετά την ολοκλήρωση της 

ανάθεσης, δε χωρεί ούτε αυτεπάγγελτη ενέργεια για διόρθωση δήθεν 
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σφάλματος και επανάληψη της διαδικασίας. Κατόπιν των ανωτέρω και για το 

λόγο αυτό η προσβαλλόμενη απόφαση τυγχάνει μη νόμιμη και ως εκ τούτου 

ακυρωτέα. 

 […..]». 

12. Επειδή η αναθέτουσα αρχή με τις από 11.02.2019 απόψεις της 

ισχυρίζεται αυτολεξεί ότι: «  [….]Β.- Παραθέτουμε τη γνωμοδότηση της 

Νομικής Συμβούλου του Νοσοκομείου και η οποία έχει επί λέξη ως εξής : 

« Τέθηκε υπόψιν μου η προσφυγή της εταιρείας «……………..» κατά 

της με αριθμ. 2/24-1-2019 Συν ΔΣ (Θέμα 19° Οικονομικό) του ΕΝ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΘΡΙΑΣΙΟ με την οποία απερρίφθη η εταιρεία με λόγο απόρριψης, ότι σε 

εφαρμογή του άρθρου 3.2 της διακήρυξης δεν ήταν ακριβής η προαποδεικτική 

της δήλωση.  

Επί του θέματος αυτού είχε ζητηθεί γνωμοδότησή μου προ της λήψεως 

αποφάσεως από την επιτροπή και εδόθη η από 16/12/2018 γνωμοδότησή μου 

η οποία αναφέρεται και στην απόφασή της και στην προσβαλλόμενη απόφαση 

του ΔΣ στην οποία εμμένω και έχει επί λέξει ως εξής : 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΕΓΓΡΆΦΟΥ ΜΕ 

ΘΕΜΑ : «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«………………..» ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ 

ΑΡ. ΔΙΑΚ. 04/17» 

Στο ως άνω έγγραφο ερώτημά σας εξιστορείτε ότι μετά την κατάθεση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την επόμενη μειοδότρια εταιρεία 

«……………...» για τον ως άνω διαγωνισμό και με αφορμή ηλεκτρονικό 

μήνυμα που κατατέθηκε από την εταιρεία «…………….» και αναφέρεται στον 

έλεγχο του πιστοποιητικού ISO το οποίο κατατέθηκε από την εταιρεία 

«……………...» παρακαλούμε για τις απόψεις σας για τα εξής: 

Η εταιρεία «………………..» στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό έντυπο που 

κατατέθηκε στο στάδιο δικαιολογητικών συμμετοχής γνωστοποίησε ότι διαθέτει 

ISO για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στον ιστότοπο: 

……………….. Ωστόσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, κατέθεσε ISO 

9001:2015 από τον οργανισμό ……………. με ισχύ από 12.9.2016 έως και την 

12.09.2019 (ήταν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού) και το οποίο 

έκανε αποδεκτό η Επιτροπή αξιολόγησης. 
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Ύστερα από την επισήμανση της εταιρείας «…………» για το θέμα του 

ISO και κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία «………..», η εταιρεία διαβίβασε 

ηλεκτρονικά το ISO που είχε δηλωθεί στο ενιαίο ευρωπαϊκό έντυπο και 

ισχυρίστηκε ότι λόγω λήξης ισχύος του την 29η/07/18, κατέθεσε στο στάδιο 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης το πιστοποιητικό από τον οργανισμό 

………………. το οποίο ήταν σε ισχύ. Παράλειψή της, ήταν ότι δεν ενημέρωσε 

εγκαίρως την Υπηρεσία για την εν λόγω μεταβολή σε σχέση με ότι είχε 

δηλωθεί στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο. 

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις απόψεις σας, εάν είναι 

ουσιώδης λόγος απόρριψης της εταιρείας , σε εφαρμογή του άρθρου 3.2. της 

διακήρυξης, την οποία σας αποστείλαμε ηλεκτρονικά. Επιπρόσθετα σας 

επισυνάπτουμε και αντίγραφα των (2) πιστοποιητικών ISO της εταιρείας. 

Επί του ως άνω ερωτήματος έχω την γνώμη ότι: 

Επίμαχα άρθρα διακήρυξης : 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Α) Απαιτείται ο Οικονομικός Φορέας να διαθέτει πιστοποιητικά, τα οποία 

να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των 

υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και 

ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.) αυτά πρέπει να βασίζονται στα 

σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000. ΕΝ 

ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης 

μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 

2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, 

ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 

3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα 



Αριθμός απόφασης: 343/2019 
 

10 
 

με το επισυναπτόμενο στην παρούσα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται 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. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει 

επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό 

μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 

δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 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: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ή…….. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας 

ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 

οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
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Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 

γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή 

δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 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. 

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

Α) Πιστοποιητικά, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του 

προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. 

ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.) αυτά 

πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 

9000, ΕΝ ISO 22000. ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς 

τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Σύμφωνα με τα και 2.2.7 της διακήρυξης μέσα στα ζητούμενα 

πιστοποιητικά ήταν και το πιστοποιητικό ISO. Ενώ σύμφωνα με το 2.2.9.1 της 

σχετικής διακήρυξης κατά το στάδιο της υποβολής των προσφορών γίνεται 

προκαταρκτική απόδειξη των κριτηρίων των παραπάνω παραγράφων με την 

συμπλήρωση του ΕΕΣ. Τούτο σημαίνει ότι με ισχύ δήλωσης Ν. 1599/1986 

δηλώνονται οι υπάρχουσες ιδιότητες και τα υπάρχοντα πιστοποιητικά. 

Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/16 

Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές 

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 
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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 80 

Στην προκειμένη περίπτωση δεν προσκομίστηκε το πιστοποιητικό ISO 

για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στον ιστότοπο: ……………... 

το οποίο δήλωσε ότι διαθέτει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), Ωστόσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, κατέθεσε ISO 9001:2015 

από τον οργανισμό ………………… με ισχύ από 12.9.2016 έως και την 

12.09.2019 (ήταν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού) Αυτό όμως 

δεν είχε δηλωθεί κατά την υποβολή προσφοράς και η δήλωση του ήταν 

ψευδής άλλως ανακριβής καθόσον προσκόμισε μεν πιστοποιητικό, πλην 

όμως, δεν ήταν αυτό το οποίο είχε δηλώσει. 

Ως εκ τούτου κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 

διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή με συνέπεια αφού κανένας από 

τους προσφέροντες δεν έχει υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση η δεν 

προσκόμισε ένα η περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν 

http://www.certechregistration.com/9001.htm
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αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξής, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

Με την επιφύλαξη όμως, ότι, παρά την ανακρίβεια της δήλωσης που 

καθιστά απορριπτέα την προσφορά εντούτοις με το προσκομισθέν 

πιστοποιητικό το οποίο έχει αποδεχθεί η Επιτροπή αξιολόγησης αποδεικνύει 

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής καταλήγω στο εξής συμπέρασμα. 

Τυπικά είναι ουσιώδης λόγος απόρριψης της εταιρείας σε εφαρμογή τον 

άρθρου 3.2. της διακήρυξης, διότι δεν ήταν ακριβής η προαποδεικτική της 

δήλωση. 

Όμως, θεωρώ ότι δεδομένου ότι το πιστοποιητικό, που προσκόμισε 

ίσχυε καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι σήμερα, είναι στην κρίση 

της επιτροπής αιτιολογημένα να αποδεχθεί ότι με το προσκομισθέν 

πιστοποιητικό παρ' όλα αυτά πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, και να 

κάνει την προσφορά αποδεκτή παρά την τυπική έλλειψη. 

Πάντως λόγω της αυξημένης τυπικότητος των διαγωνισμών προκρίνω 

την εφαρμογή του 3.2 της διακήρυξης χωρίς να αποκλείω και την άλλη 

εκδοχή. 

Αυτή εξακολουθεί να είναι η άποψή μου και ως προς την προσφυγή της 

εταιρείας ενώπιον της ΑΕΠΠ.» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ΖΗΤΑΜΕ την απόρριψη της προσφυγής  

[…]». 

13. Επειδή η παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Οι 

αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 

χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της 

αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας 

του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και 

αειφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 

δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο 

ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή 

μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές 
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λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων [..…]». 

14. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 « 

1. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις 

ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους 

προσφορών. 2. Τα έγγραφα της σύμβασης ….περιέχουν ιδίως : ……..ια) τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των 

αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της 

διασφάλισης της ποιότητας, [….] καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με 

το αντικείμενο της σύμβασης, 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 

απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη 

της προσφοράς, [….]». 

15. Επειδή στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι:  «1. Τα 

κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν:  

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας,  

β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,  

γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς 

φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες 

απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να 

διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου 

απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και 

τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση 

σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο 

της σύμβασης.  

2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους 

οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
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εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, 

όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι 

οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 

συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 

υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί 

να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω 

οργανισμού. 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που 

εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής 

που συστήνουν και στην οποία εκπροσωπούνται τα οικεία επαγγελματικά 

επιμελητήρια, προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης του 

Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Γ΄. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η 

αντιστοιχία κάθε κατηγορίας μελέτης με το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης 

των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο «Μητρώο 

Γραφείων Μελετών» του Παραρτήματος ΧI του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, με γνώμονα την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 

2195/2002. Με όμοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν 

γένει οι παραπάνω κατηγορίες.  

3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν 

ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική 

ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 

έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου 

ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που 

καλύπτεται από τη σύμβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 

τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο 

ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων. 
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Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι 

οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με 

τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή 

των αγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την 

απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που 

προβλέπεται στο άρθρο 341. 

Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μπορεί να 

λαμβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις μεθόδους και τα 

κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα έγγραφα της σύμβασης. Οι μέθοδοι και 

τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειμενικότητα και 

αποφυγή διακρίσεων. 

Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το παρόν άρθρο 

εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα. Εντούτοις, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να 

έχουν οι οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, αν ανατεθούν στον 

ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως. 

Εάν οι συμβάσεις βάσει συμφωνίας-πλαίσιο πρόκειται να ανατεθούν 

μετά από προκήρυξη νέου διαγωνισμού, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου 

εργασιών που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου 

υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων 

συμβάσεων που θα εκτελεστούν ταυτοχρόνως ή , εάν αυτό δεν είναι γνωστό, 

βάσει της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση 

δυναμικών συστημάτων αγορών, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου 

εργασιών που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο υπολογίζεται βάσει του 

αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων συμβάσεων που 

πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.  

4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν 

ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 

τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε 

κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους 

οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, 
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αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν 

εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρεί ότι ένας 

οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες 

εάν διαπιστώσει ότι ο οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα συμφέροντα 

που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης προμηθειών για τις οποίες 

απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων, η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να 

παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα 

μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, 

της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους.  

5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 

συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, 

καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη σύμβασης ή στην 

πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος». 

16. Επειδή στο άρθρο 79 του Ν.4412/2016 ορίζεται 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 (ΕΕΕΣ), 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 ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες 

όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση 

του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι 

πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες 
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πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ 

προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την 

έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο 

οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

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. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου ΕΕΕΣ το 

οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου 

εξακολουθούν να είναι αληθείς.  

2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή 

προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων 

πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές 

δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση 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 και  

δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει 

το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30). 

Τα δεύτερο έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 εφαρμόζονται 

αναλόγως και στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των 

ορίων.  
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3. Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 

της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε 

ηλεκτρονική μορφή.  

4. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την έκδοση 

του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.  

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 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. 
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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.  

7. Η Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, διαθέτει και ενημερώνει στο e-Certis πλήρη κατάλογο των 

βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες για τους 

οικονομικούς φορείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες 

αρχές άλλων κρατών μελών. Κατόπιν αιτήσεως, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση 

κοινοποιεί στα λοιπά κράτη-μέλη και στην Αρχή κάθε πληροφορία που αφορά 

τις βάσεις δεδομένων του παρόντος άρθρου ». 

17. Επειδή στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 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. Όσον αφορά το άρθρο 

78, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο 

μέσο προκειμένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους 

αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους.  

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:  

α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση 

αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 



Αριθμός απόφασης: 343/2019 
 

21 
 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 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, 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1και 2 και 

στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 

και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες 

δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.  

γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73, 

πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  

3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, 

οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄, με το 

οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
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επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά 

περίπτωση. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού 

επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

4. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού 

φορέα μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του 

Προσαρτήματος Α΄. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί 

να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.  

5. Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να 

αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται 

στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄, ανάλογα με τη 

φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των αγαθών 

ή των υπηρεσιών.  

6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 19.  

7. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών 

κάθε πληροφορία σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στα 

άρθρα 73 και 74, την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας και τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές ικανότητες των 

προσφερόντων που αναφέρονται στα άρθρα 75, 76 και 77, καθώς και κάθε 

πληροφορία σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο.  

8. Σε περίπτωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, για την απόδειξη της αθέτησης των 

υποχρεώσεων στους τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού 

δικαίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παράγραφο 4 

περίπτωση α΄ του άρθρου 73, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, κατ’ 
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ελάχιστον, να εφαρμόσει τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).  

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». 

18. Επειδή στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι 

αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών 

εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία 

βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί 

από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν 

ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 

διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 

είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 

προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα 

διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας.  

2. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών 

εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα 

όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα 

οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα 

συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με 

το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή 

πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι 

αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 

εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 
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Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν 

λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των 

σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η 

αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με 

εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

3. Εφόσον της ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, 

σύμφωνα με το άρθρο 343, κάθε πληροφορία σχετικά με τα έγγραφα που 

προσκομίζονται ως στοιχεία αποδεικτικά της συμμόρφωσης με ποιοτικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2». 

19. Επειδή στο άρθρο 103 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, που καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 

τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, 

όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, 

καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 

έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.          

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
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3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή 

ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

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

εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 

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

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

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

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

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 

και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

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

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα 

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

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

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 

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

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

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 
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κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

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

διαδικασία ματαιώνεται.  

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 

και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 .  

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα 

της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος».  

20.Επειδή 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 
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αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που 

είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72». 

21. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: 

«1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για 

την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 

επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή 

παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με 

αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 

στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας 

μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς 

προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην 

περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 

κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.  

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 

εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 

προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και 

ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων 

στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής 

και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον 

απαιτείται και  
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γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 

του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να 

υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης.  

5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 

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. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 106». 

22.Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και 

να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση 

παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το 

άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα 

με το άρθρο 368». 

23. Επειδή στο άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Κάθε 

ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 

σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 

από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
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της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 

ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 

κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 2. Η άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 

διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 

αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων 

εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1». 

 […..]».  

24.Επειδή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ορίζεται ότι: «[….] 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Α) Απαιτείται ο Οικονομικός Φορέας να διαθέτει πιστοποιητικά, τα οποία 

να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των 

υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και 

ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.) αυτά πρέπει να βασίζονται στα 

σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. EN ISO 9000, EN ISO 22000. EN 

ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης 

μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Β)Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα 

πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από 

την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η 

συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα 

προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει 

των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν 

εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς 

τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα 
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διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η 

προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να 

αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις 

ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα 

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 

ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών 

φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου […..]2.2.9 Κανόνες 

απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 

2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, 

ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 

3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο στην παρούσα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 

οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
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(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 

φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται 

χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 

2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. [….] Β.4. Για 

την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν : 

Α) Πιστοποιητικά, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του 

προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. 

ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.) αυτά 

πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. EN ISO 

9000, EN ISO 22000. EN ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς 

τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 
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Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα 

πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από 

την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η 

συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα 

προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει 

των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν 

εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς 

τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η 

προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να 

αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις 

ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα 

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 

ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών 

φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου [….] 3.2 Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται 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. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει 

επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό 

μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 

δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 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: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ή 

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) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της 

αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 

προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά 

την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του. 
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή 

δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 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 της Επιτροπής 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. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη 

εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 

ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως 

εξής: 

Σε περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 30% νια τους διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 

100.000€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς 

προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001€ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(παραγρ. 1 άρθρο 104, Ν. 4412/2016). 

Σε περίπτωση μικρότερης ποσότητας, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1 άρθρο 104, Ν. 4412/2016). 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως 

ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 

ανάδοχο . 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 

εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

[…..]». 

25. 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, 
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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). Περαιτέρω, οι 

τεχνικές προδιαγραφές συνιστούν στο σύνολο τους, απαράβατους όρους της 

διακήρυξης πλην εάν ορίζεται ότι είναι προαιρετικές ή ότι είναι αποδεκτή η 

πλήρωση μέρους μόνο αυτών (ΔΕφΑθ αναστ. 230/2012). 

 26. Επειδή, όπως αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 18 του ν. 4412/2016 

και παγίως έχει κριθεί από τη νομολογία (ΣτΕ Β’ Τμήμα 1135/2010), οι όροι 

διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης δημόσιας προμήθειας 

πρέπει να μην παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές του ελεύθερου 

ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των επιχειρηματιών, τόσο κατά την 

εκπόνηση των όρων της διακήρυξης όσο και κατά τη διαγωνιστική διαδικασία 

(βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών 

φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων τις αποφάσεις: της 

29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, 

EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, 

EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου 1993, Επιτροπή κατά Δανίας, 

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

Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51, της 18ης Οκτωβρίου 2001, 

SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 

2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731, σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, 

MT Højgaard και Züblin, C-396/14, EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης 

Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, 

της 12ης Δεκεμβρίου 2002, Universale-Bau, C-470/99, EU:C:2002:746, 

σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, 

σκέψη 33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, 

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

C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31).  

27. Επειδή, περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρµογή των όρων της 

διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). 
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28. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης  προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι 

όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να 

διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη 

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

να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς 

υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να 

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

μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος 

του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 

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

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων 

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

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

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

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

Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51, 

της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, 

σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731, 

σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin, C-396/14, 

EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, 

C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, Universale-

Bau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, 

C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV 

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

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

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 αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 
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Συνακόλουθα, μόνο όταν έχει τεθεί όρος στη Διακήρυξη επί ποινή 

αποκλεισμού - είτε ουσιαστικός, είτε τυπικός - κάθε διαγωνιζόμενος έχει 

δικαίωμα να επικαλεσθεί παράβασή του και να επιδιώξει τον αποκλεισμό των 

άλλων διαγωνιζόμενων, προς διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας, του 

ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων (βλ. ΣτΕ 

194/2011). 

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

εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τους κανόνες 

δικαίου πραγματικές ή νομικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, είναι 

υποχρεωμένο να εκδώσει διοικητική πράξη που περιέχει ορισμένη ατομική 

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

Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, 

1ος τόμος, 15η έκδοση σελ. 138). 

31. Επειδή έτι περαιτέρω, έχει κριθεί (ΕλΣυν 524/2012 Τμ. VI) ότι η 

αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί νομίμως να απορρίψει προσφορά που, σε κάθε 

περίπτωση, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διακήρυξης, στηριζόμενη σε 

λόγους, οι οποίοι δεν προβλέπονται στην εν λόγω διακήρυξη και 

προβάλλονται μετά την υποβολή της προσφοράς αυτής (ΣτΕ ΕΑ 179/2009, 

61/2011, υπόθ.C-6/05 ΔΕΚ, απόφ. της 14.6.2007). 

32. Επειδή τo ΕΕΕΣ συναρτάται αποκλειστικά με τους όρους που 

περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής 

κλπ) της εκάστοτε διαδικασίας και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς 

τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, 

αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τα εν λόγω, δε, πιστοποιητικά, 

κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, υποβάλλονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο κατόπιν προς τούτο κλήσης της αναθέτουσας αρχής, πλην της 

περίπτωσης ενεργοποίησης της δυνατότητας της παρ. 5 του άρθρου 79 του 

ιδίου νόμου, όταν δηλαδή απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ή 

στην περίπτωση που άλλως ορίζει η διακήρυξη οι όροι της οποίας δεν έχουν 

προσβληθεί. 

33.Επειδή το ΕΕΕΣ παρέχει προαπόδειξη προς τον σκοπό της 

επιτάχυνσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και ελάφρυνσης των 
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διαγωνιζομένων από την υποχρέωση προσκόμισης πολυάριθμων 

πιστοποιητικών και εγγράφων ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής 

και ενέχει, προϋποθέτει και ερείδεται επί μιας καταρχήν εμπιστοσύνης ως 

προς τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και όσον αφορά τα εξ αυτού 

δηλούμενα, τα οποία θα ελεγχθούν επισταμένως κατά το στάδιο αξιολόγησης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης πριν την οριστικοποίηση της ανακήρυξής του 

ως αναδόχου. 

34. Επειδή που λέει ότι τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

καταδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα να εκτελέσει τη 

σύμβαση και, επομένως, συνιστούν κριτήρια επιλογής που η συνδρομή τους 

δηλώνεται προαποδεικτικώς στο υποβληθέν από τους οικονομικούς φορείς 

ΕΕΕΣ. 

35. Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 104 του 

Ν.4412/2016,  οι οψιγενείς μεταβολές αφορούν στην εκ των υστέρων απώλεια 

ή μεταβολή προϋποθέσεων συμμετοχής τις  οποίες οι υποψήφιοι είχαν 

δηλώσει ότι πληρούν, με τον έλεγχο της συνδρομής τους να λαμβάνει χώρα 

κατά τρία χρονικά σημεία σωρευτικά (υποβολής προσφοράς, υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης).   

36. Επειδή ο προσφεύγων με τον πρώτο λόγο της προσφυγής του 

προβάλλει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης σχετικά με τα 

πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των προτύπων διαχείρισης και 

τα οποία έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένους φορείς και ότι και κατά τα τρία 

χρονικά σημεία που προβλέπει ο νόμος, ήτοι κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατά την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς καμία μεταβολή ως προς την 

πλήρωσή τους. Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι η αλλαγή φορέα πιστοποίησης 

δεν επιφέρει αλλαγή στη συνδρομή του κριτηρίου επιλογής από αυτόν και ότι 

κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία ήταν 

αληθή και ότι προσκόμισε άλλο από το δηλωθέν πιστοποιητικό καθώς 

καθυστέρησε η εξέλιξη του διαγωνισμού και το δηλωθέν πιστοποιητικό είχε 

εντωμεταξύ λήξει. 

Εξάλλου, η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της επικαλείται τη 

γνωμοδότηση που έλαβε υπόψη σύμφωνα με την οποία η δήλωση πλήρωσης 
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του εν λόγω κριτηρίου είναι ανακριβής τόσο ως προς το συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό όσο και ως προς το φορέα πιστοποίησης.  

37. Επειδή, σύμφωνα με την επίμαχη Διακήρυξη και, ειδικότερα, το 

άρθρο 2.2.7 οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά που να 

βεβαιώνουν εκ μέρους τους ή των υποκατασκευαστών τους πρότυπα 

διαχείρισης που να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και 

να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, ενώ, ως 

κριτήρια επιλογής, θα πρέπει προαποδεικτικώς να δηλώνονται στο 

υποβληθέν από αυτούς ΕΕΕΣ (2.2.9.1) και να προσκομίζονται κατά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (2.2.9.2 Β4). 

38.Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στο 

υποβληθέν από τον προσφεύγοντα ΕΕΕΣ δηλώθηκε, κατ’ αρχήν, ότι διαθέτει 

πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας με την απάντηση ΝΑΙ στο οικείο ερώτημα και, στη 

συνέχεια, στο πεδίο για το αν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες δωρεάν 

δηλώνει την ηλεκτρονική διεύθυνση ………………… και ως εκδότη τον 

οργανισμό  ……………... Αναζητώντας δε τα εν λόγω στοιχεία η αναθέτουσα 

αρχή θα διαπίστωνε ότι ο προσφεύγων διέθετε το πιστοποιητικό ISO 

9001:2008 (αριθμ. Πιστοποιητικού 15/2005) εκδοθέν στις 30-7-2015και ισχύος 

ως τις 29-7-2018, ήτοι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

Όμως κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφεύγων 

προσκόμισε το   πιστοποιητικό ISO 9001:2015 εκδοθέν από τον φορέα 

……………..  με ισχύ από 12-09-2016 έως 12-09-2019. Συνεπώς, το 

υποβληθέν με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πιστοποιητικό ISO ίσχυε και 

κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς του, ήτοι στις 8-5-2018.   

39. Επειδή εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο προσφεύγων κατά τη 

δήλωσή του στο υποβληθέν ΕΕΕΣ δήλωσε πιστοποιητικό σε ισχύ το οποίο 

είχε στην κατοχή και το οποίο πιστοποιούσε ότι πράγματι πληροί τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. Επομένως, δεν υφίσταται ανακριβής ή ψευδής 

δήλωση στο υποβληθέν ΕΕΕΣ όπως απέδειξε ο προσφεύγων 

προσκομίζοντας το δηλωθέν πιστοποιητικό, κατόπιν ερωτήματος της 

αναθέτουσας αρχής. Εξάλλου, η αναθέτουσα αρχή εδύνατο να έχει και η ίδια 

διαπιστώσει μεταβαίνοντας στον δηλωθέντα ιστότοπο ότι ο προσφεύγων 

διέθετε το οικείο πιστοποιητικό ως ακριβώς δήλωση στο ΕΕΕΣ του.  

http://www.certechregistration.com/9001.htm


Αριθμός απόφασης: 343/2019 
 

40 
 

40. Επειδή το γεγονός ότι το ως άνω πιστοποιητικό έληξε σε 

μεταγενέστερο χρονικό σημείο δεν συνιστά οψιγενής μεταβολή κατά την 

έννοια του νόμου σύμφωνα με τα εκτεθέντα υπό σκέψη 35, καθώς ο 

προσφεύγων ούτε απώλεσε τις ιδιότητες που πιστοποιεί το επίμαχο 

πιστοποιητικό ούτε σε κάποιο από τα τρία χρονικά σημεία που ελέγχεται η 

συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων δεν  

διέθετε τις απαιτούμενες τεχνικές ικανότητες δοθέντος ότι διέθετε και έτερο 

πιστοποιητικό ISO το οποίο ήταν σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια του επίμαχου 

διαγωνισμού. Το τελευταίο αυτό γεγονός αποδεικνύει και τους ισχυρισμούς 

του προσφεύγοντος ότι θεώρησε ότι τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας 

θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη ισχύος του δηλωθέντος στο ΕΕΕΣ 

πιστοποιητικού του, ήτοι πριν την 29-07-2018, καθώς θα εδύνατο να δηλώσει 

εξ αρχής το έτερο πιστοποιητικό που διέθετε και ήταν, επίσης, σε ισχύ κατά 

την υποβολή του ΕΕΕΣ, το οποίο έληγε πολύ αργότερα. Η δε υποβολή με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης πιστοποιητικού ISO εκδοθέντος από  φορέα 

πιστοποίησης έτερο του φορέα εκδόσεως του δηλωθέντος με το ΕΕΕΣ 

πιστοποιητικού δεν επιφέρει μεταβολή ως προς τη συνδρομή των κριτηρίων 

επιλογής στο πρόσωπο του προσφεύγοντα και, ως εκ τούτου, δεν συνιστά, 

επίσης, οψιγενής μεταβολή η έλλειψη δήλωσης της οποίας στην αναθέτουσα 

αρχή να επιφέρει την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του 

προσφεύγοντος και η κατακύρωση να γίνει στον αμέσως επόμενο μειοδότη. 

Επομένως, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος είναι βάσιμοι και ο πρώτος 

λόγος της προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός.  

41. Επειδή σύμφωνα με τον δεύτερο λόγο της προσφυγής ο 

προσφεύγων ισχυρίζεται ότι δοθέντος ότι κατόπιν της παρόδου της 

προθεσμίας για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής από την έκδοση της 

κατακυρωτικής πράξης της αναθέτουσας αρχής, η σύμβαση θεωρείται 

συναφθείσα και η αναθέτουσα αρχή δεν μπορούσε νομίμως να επανέλθει 

στην κρίση της περί των δικαιολογητικών κατακύρωσης και, κατά τούτο, η 

προσβαλλόμενη είναι ακυρωτέα. 

42.Επειδή η αναθέτουσα αρχή έχει διακριτική ευχέρεια να ανακαλέσει 

την πράξη κατακύρωσης σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 και είτε να 
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κατακυρώσει 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 είτε να 

ματαιώσει τη διαδικασία αν δεν υπάρχει προσφέρων που να προσκομίζει τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Εν προκειμένω, κατόπιν 

υπομνήματος έτερης συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας, η αναθέτουσα αρχή 

προέβη σε επανέλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσφεύγοντος και αφού έλαβε υπόψη τη γνωμοδότηση νομικού συμβούλου, 

διαπίστωσε, ως ισχυρίζεται, δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στο 

υποβληθέν ΕΕΕΣ της ως προς το επίμαχο πιστοποιητικό, ανακάλεσε την 

κατακύρωση στον προσφεύγοντα και προέβη σε κατακύρωση του 

διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο μειοδότη.  

43. Επειδή, σύμφωνα και με τη σκέψη 7, ως έχει κριθεί από τη 

νομολογία, κατ΄εξαίρεση, αν και η ανάκληση της κατακυρωτικής απόφασης 

έπεται της απόφασης κατακύρωσης που αποτελεί την τελευταία πράξη της 

σύνθετης διοικητικής ενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης, θεωρείται εκτελεστή πράξη και εισάγει ακυρωτική διαφορά, ήτοι 

διαφορά που λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο ανάθεσης και όχι κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, και συνεπώς χωρεί κατά αυτής 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (βλ. ΣτΕ 4044/2012, 2753/2012, 

3384/2011, 816/2011, 1923/2002, Ολομ. 3796/1999). Επομένως, 

απαραδέκτως προβάλλει ο προσφεύγων ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση της 

σύμβασης και ότι εξ αυτού η προσβαλλόμενη τυγχάνει μη νόμιμη και, ως εκ 

τούτου, ακυρωτέα, ενώπιον της ΑΕΠΠ, καθώς προβάλλεται άνευ εννόμου 

συμφέροντος δοθέντος ότι η ΑΕΠΠ είναι αρμόδια να κρίνει μόνο για τις 

παραβάσεις κατά το στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Στην 

περίπτωση που γίνονταν δεκτός ο λόγος αυτός, ο προσφεύγων θα 

στερούνταν της έννομης προστασίας του κατά το προσυμβατικό στάδιο και, 

επομένως, θα χειροτέρευε τη θέση του,  πράγμα το οποίο ο ίδιος δεν 

αποδέχεται  (ΕΑ 70/2009, Φ. Αρναούτογλου, Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

του ν. 3886/2010, Νομική Βιβλιοθήκη, 2η έκδοση, σελ. 91-92.). Εξάλλου, τα 

παραπάνω συνάδουν και με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας γενικώς επί ενδικοφανών προσφυγών, σύμφωνα με την οποία, 

κατά κανόνα, αποκλείεται η χειροτέρευση της θέσης του ασκούντος 
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ενδικοφανή προσφυγή, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ρύθμιση (ΣτΕ 

236/2016, 29/2017,  4202/1986, 2340/1987, 3424/2006, 19/1962 βλ. Ε. 

Πρεβεδούρου «Απαγορεύεται η reformatio in peius στην ενδικοφανή 

προσφυγή, πλην ρητής αντίθετης ρύθμισης (ΣτΕ 236/2016 5μ, 29/2017 7μ)», 

Νεότερες εξελίξεις ως προς την reformatio in peius στην ενδικοφανή 

προσφυγή (Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 236/2016), Ευγενία Β. 

Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ / Σωτήριος Κ. Κυβέλος, Δ.Ν., 

Δικηγόρος με εκτενείς βιβλιογραφικές και νομολογιακές αναφορές).  Συνεπώς, 

ο δεύτερος λόγος της προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος. 

44.  Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση. 

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

πρέπει  να γίνει δεκτή. 

46.Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να επιστραφεί 

το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων (άρθρο 363 παρ.5 Ν.4412/2016). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

 Δέχεται  την Προδικαστική Προσφυγή.  

 Ακυρώνει  την υπ’ αριθμ. 2/24.01.2019 (Θέμα 19° Οικονομικό) απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής. 

Ορίζει την επιστροφή  στον προσφεύγοντα του παραβόλου ποσού χίλια 

σαράντα εννιά (1.049) ευρώ. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 13 Μαρτίου 2019 και εκδόθηκε την 1η 

Απριλίου 2019 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

     Η Πρόεδρος                                             Ο Γραμματέας 

          ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Χ. ΚΑΝΑΒΑ                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΡΗ 

 


