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Η 

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

7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της την 27η Απριλίου 2020 με την εξής σύνθεση: 

Μιχάλης Σειραδάκης-Πρόεδρος, Χρυσάνθη Ζαράρη-Eισηγήτρια και Χρυσάνθη 

Χαραλαμποπούλου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 17.03.2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ 333/18.03.2020 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία « …………..» (εφεξής προσφεύγων), που εδρεύει στο  ………………, 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

        Κατά της  ……………… (εφεξής αναθέτουσα αρχή), όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Με την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή ο προσφεύγων αιτείται να 

ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις, ήτοι η υπ ‘αρ. 281/3.3.2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  ………… και συναφώς το από 

13.02.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο ελέγχθηκαν τα 

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη και κατακυρώθηκε 

στην εταιρία  ………….. το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  …………, εκτιμώμενης αξίας  133.064,52 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 

καθώς και κάθε άλλη συναφή προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη ή 

παράλειψη, με σκοπό τον αποκλεισμό της εταιρίας  ………….. και την 

κατακύρωση του έργου στην εταιρία μας « ……………..» ως δεύτερης κατά 

σειρά μειοδοσίας.  

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την  Εισηγήτρια Χρυσάνθη Γ. Ζαράρη 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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1.Επειδή, με την με αρ.  ………. διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή 

προκήρυξε Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  

κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ.  

…………., Εκτιμώμενης αξίας  133.064,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ), και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής. 

2.  Επειδή για την άσκηση της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής 

έχει καταβληθεί e-παράβολο ύψους 665,33 Ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο 

αυτόματης δέσμευσης με κωδικό   ……………., εκτύπωση ηλεκτρονικής 

συναλλαγής της 16.03.2020, που αφορά στην επιτυχή εκτέλεση συναλλαγής για 

την πληρωμή του εν λόγω παραβόλου δια μέσω της  ………….. και εκτύπωση 

από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης του).  

          3. Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, η διακήρυξη 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  ………….. καθώς 

και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ όπου έλαβε αύξοντα αριθμό 

ΕΣΗ∆ΗΣ  ………….. 

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

αντικειμένου του και της προϋπολογισθείσας αξίας του, εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 345 του ν. 

4412/2016. 

          5. Επειδή, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε στην 

«επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στις 17.03.2020, ήτοι 

εμπροθέσμως σύμφωνα με την παρ. 1 περ. α του άρθρου 361 του ν. 

4412/2016, δοθείσας της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης στους 

ενδιαφερομένους στις 09.03.2020, ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ 39/2017, κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από 

τον προσφεύγοντα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και είναι νομίμως 
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υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και 

του ΠΔ 39/2017. 

6. Επειδή, ο προσφεύγων, ως προσφέρων του οποίου η προσφορά 

κρίθηκε αποδεκτή, θεμελιώνει προφανές έννομο συμφέρον για την άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής κατά της επίμαχης απόφασης, ως προς το μέρος 

που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς έτερου προσφέροντος που 

προηγείται σε σειρά κατάταξης και εν προκειμένω στη ζημία του από τυχόν 

παράνομη συμμετοχή του στον διαγωνισμό και στο επιδιωκόμενο όφελος από 

την απόρριψη της προσφοράς του (βλ. ΕΑ ΣτΕ 1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 

512/2002, 517/2001),  επιδιώκοντας ευλόγως να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση, καθόσον σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου ο προσφεύγων 

κατετάγη 2ος σε σειρά μειοδοσίας.  

         7. Επειδή, με την με αρ. …./18.03.2020 Πράξη του Προέδρου του 7ου 

Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η 

αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση προσφυγής 

και επί του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων.  

8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή: α) προέβη, στις 20.03.2020 σε 

κοινοποίηση της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο και β) απέστειλε στην ΑΕΠΠ, το με αρ. πρωτ.  ….  

…………26.03.2020 έγγραφο απόψεων της. 

9. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή νομίμως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του 7ου Κλιμακίου της 

ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, ως ισχύουν, 

και του Π.Δ/τος 39/2017. 

  10. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση εγκρίθηκε το 2ο 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της αρμόδιας Επιτροπής που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών 

προσωρινού μειοδότη που εκδόθηκε στο πλαίσιο της επίμαχης διαγωνιστικής 

διαδικασίας και ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με 



Αριθμός απόφασης: 495/2020 

4 

την επωνυμία « ………………………..». 

11. Επειδή, ο προσφεύγων, κατόπιν παράθεσης σχετικού ιστορικού και 

θεμελίωσης του εννόμου συμφέρον του, ισχυρίζεται ότι « Το προσβαλλόμενο 

Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο, μετά την ανάδειξη 

της εταιρίας με την επωνυμία « …………………» ως προσωρινού μειοδότη και 

μετά των έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της κατακυρώθηκε σε 

αυτήν η υπόψη Σύμβαση Έργου, είναι μη νόμιμο και εκδόθηκε κατά παράβαση 

των όρων της Διακήρυξης για τον λόγο ότι υπήρχαν ελλείψεις στα 

δικαιολογητικά που προσκόμισε ως προσωρινός μειοδότης η εν λόγω εταιρία και 

συγκεκριμένα:  1) Κατά παράβαση του άρθρου 23.2, δεν υποβλήθηκε η 

υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Διακήρυξη και το άρθρο 23 

παρ. 2  αυτής, με τίτλο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αποδεικτικά Μέσα), 

«…………………Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.2 έως 23.10 της 

παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους……..». 2) Κατά παράβαση του άρθρου 

23.3 (β)- τελ. παράγραφος, δεν υποβλήθηκε η προβλεπόμενη Υπεύθυνη 

Δήλωση για φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την Διακήρυξη κατ’ άρθρο 23.3 (β)- τελ.παράγραφος «υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης». 3) Κατά 

παράβαση του άρθρου 23.3 (ββ), δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά 

με το ΣΕΠΕ (Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 23.3. (ββ) της 

Διακήρυξης: «για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, ………………………..Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 
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πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς 

να απαιτείται δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.».4) 

Κατά παράβαση του άρθρου 23.3 (γ), δεν υποβλήθηκε το προβλεπόμενο 

δικαιολογητικό για την απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα το οποίο σύμφωνα με την Διακήρυξη: « 

…..Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 

φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, 

αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων». 5) Κατά παράβαση του άρθρου 23 παρ.3 (ε) της 

Διακήρυξης, δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση για όλα αυτά που αναφέρει η 

παράγραφος Α.4 του άρθρου 22 της Διακήρυξης. Αναλυτικά: «Για τις λοιπές 

περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

λόγοι αποκλεισμού.». ». 6) Kατά παράβαση του άρθρου 23.3 (στ - δ), ο 

οικονομικός φορέας δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 

απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. Αναλυτικά  

και σύμφωνα με τη Διακήρυξη: «Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9 της 

παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

Ν.4412/2016». Αναλυτικότερα, επί των λόγων προσφυγής αναφέρουμε τα 

κάτωθι: Ι. Επειδή, κατά τον όρο 23.1 της διακήρυξης ορίζεται ότι «23.1 Κατά την 

υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

(μπορεί να υπογράφεται έως 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 

4605/2019), το οποίο αποτελεί 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 του άρθρου 22 Α της 

παρούσας, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 
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σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας....», κατά το δε όρο 23.2 

περί Αποδεικτικών Μέσων προβλέπεται ότι «Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι 

και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της 

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

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας. Τα αποδεικτικά μέσα 

γίνονται αποδεκτά κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 12 του 

άρθρου 80 ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το ν. 4605/2019 και σύμφωνα με 

τις διευκρινήσεις στο έγγραφο με ΑΔΑ: ................».  Περαιτέρω, κατά τον όρο 

4.2 της διακήρυξης «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης» ορίζεται ότι «α) 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο 

πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει 

εντός δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. β) Τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό 

φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην 

αναθέτουσα αρχή. γ) Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή 

υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4.2(α) αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 

οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 

έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται 

αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
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προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ  

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α, τηρουμένων 

των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

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

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

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

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.   δ) Αν 

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: I) τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

είναι ψευδή ή ανακριβή ή ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, ή ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 

και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

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

του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση έγκαιρης και 

προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την 

δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.   Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες 

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

επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται....»,  

Επομένως, εκ συνδυασμού των παραπάνω προκύπτει ότι, με την ανακήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου και ειδικώς όσον αφορά αυτόν (έχοντα εξάλλου 

ευλόγως πλέον αυξημένες αποδεικτικές υποχρεώσεις, ως εν αναμονή ανάδοχος 

της σύμβασης), ζητούνται από τον τελευταίο ως οριστική και πλήρης απόδειξη 

συνδρομής των κριτηρίων επιλογής και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού ως 

και για κάθε άλλο απαιτούμενο εκ της διακήρυξης προσόν που οριστικώς 

αποδεικνύεται με αποδείξεις κατά το στάδιο της κατακύρωσης, τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. Ουδόλως δε, η υποβολή ΤΕΥΔ απαλλάσσει τον προσωρινό 

ανάδοχο από την υποχρέωση υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, αφού αντίθετα, η υποβολή του πρώτου αποτελεί αφενός γενική 

υποχρέωση κάθε μετέχοντος για την αποδοχή καταρχήν της προσφοράς τους 

στο στάδιο δικαιολογητικών συμμετοχής, αφετέρου όλως προσωρινή και 

προκαταρκτική απόδειξη και άρα μη πλήρη και μη επαρκή για το σύνολο της 

διαδικασίας και έως το πέρας αυτής, αλλά μόνο ως την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου, ενώ η υποβολή των δεύτερων συνιστά αφενός ειδική και όλως 

αυτοτελή της υποβολής του ΤΕΥΔ υποχρέωση του προσωρινού αναδόχου, 

αφετέρου είναι η μόνη που παρέχει την απαιτούμενη οριστική και πλήρη, κατά 

τους όρους της διαδικασίας, απόδειξη.  Επιπλέον, η μη υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης εμπροθέσμως και κατά τις ανά δικαιολογητικό 

επιμέρους απαιτήσεις της διακήρυξης, η μη απόδειξη δι’ αυτών, ακόμη και αν 

προσκομίσθηκαν εμπροθέσμως και παραδεκτά, των ζητουμένων, ήτοι των 

κριτηρίων επιλογής και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, αλλά και η 

διαπίστωση ψευδών και ανακριβών δηλώσεων στο ΤΕΥΔ, συνιστούν αυτοτελείς, 

διακριτές και όλως επαρκείς από μόνες τους, βάσεις για τον άνευ ετέρου 

αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου κατά δέσμια αρμοδιότητα της 

αναθέτουσας, αντίθετη δε ερμηνεία θα προσέκρουε στην αρχή της τυπικότητας 

και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων. Μόνη δε εξαίρεση στην 

υποχρέωση της αναθέτουσας να αποκλείσει προσωρινό ανάδοχο που υπέβαλε 

ελλιπή κατά τα εκ της διακήρυξης ζητούμενα ή εκπροθέσμως τα δικαιολογητικά 
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κατακύρωσης του, είναι η εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου και υπ’ ευθύνη 

του, αίτηση του εντός του δεκαημέρου προς προσκόμιση αυτών, για παράταση 

της προθεσμίας υποβολής τους και μάλιστα αυτή η αίτηση δεν αρκεί να 

υποβληθεί μόνη της, αλλά πρέπει να «συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από 

τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών» 

και συνεπώς μόνο τότε, η αναθέτουσα, αφού κρίνει τα οικεία αποδεικτικά 

στοιχεία και εφόσον προκύψει η αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης τους από 

τον προσωρινό ανάδοχο, δύναται και υποχρεούται να «παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.».  Η κατ’ άρ. 102 Ν. 

4412/2016, δε, κλήση του προσφέροντος για διευκρινίσεις αφορά μόνο πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα ή επιμέρους ασάφειες περιεχομένου επί ήδη υποβληθέντων 

εγγράφων, ουδόλως δε και δη κατ’ άρ. 102 παρ. 2-4,καταλαμβάνει τη μη 

υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή απαιτουμένων εγγράφων προς το πρώτον 

συμμόρφωση με τα απαιτούμενα της διακήρυξης ούτε θεραπεύει τέτοια έλλειψη, 

άλλως συντρέχει παρανόμως άνιση και διακριτική μεταχείριση του 

προσφέροντος. Συνεπώς, ούτε στο στάδιο δικαιολογητικών κατακύρωσης, η 

παράλειψη υποβολής συγκεκριμένου δικαιολογητικού μπορεί να αρθεί κατ’ άρ. 

102 Ν. 4412/2016 και αποκλείεται η κλήση προσωρινού αναδόχου για 

συμπλήρωση τέτοιας έλλειψης με διευκρινίσεις, όπως αποκλείεται και η κατ’ άρ. 

103παρ. 1-2Ν. 4412/2016 τέτοια συμπλήρωση επί ελλείποντος δικαιολογητικού, 

εφόσον δεν υποβληθεί το ως άνω ειδικό αίτημα παράτασης εμπροθέσμως, ήτοι 

προ παρέλευσης της προθεσμίας καταρχήν υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και με πλήρη τεκμηριωτικά στοιχεία περί της αδυναμίας 

εμπρόθεσμης υποβολής. Άρα, εφόσον δεν συντρέχουν οι ως  άνω 

προϋποθέσεις και παραλειφθεί η υποβολή δικαιολογητικού κατακύρωσης, η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου αποκλείεται άνευ ετέρου και κατά δεσμία 

αρμοδιότητα του αναθέτοντος και μάλιστα, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας περί της 

μη υποβολής στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, αφού η απόρριψη της 

προσφοράς επέρχεται εκ του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου βάσει 

αντικειμενικών προϋποθέσεων και δεσμίως, ανεξαρτήτως υποκειμενικών 
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στοιχείων και κρίσεως.   ΙΙ. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει με 

σαφήνεια ότι οι διαγωνιζόμενοι όφειλαν για το παραδεκτό της προσφοράς τους 

να υποβάλλουν μια σειρά υπεύθυνων δηλώσεων ως δικαιολογητικά μη 

συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της Διακήρυξης.  Πλην, όμως, 

η εταιρία  …………….,  δεν υπέβαλε ως όφειλε μια σειρά υπεύθυνων 

δηλώσεων, όπως αναλυτικά περιγράψαμε ανωτέρω, ώστε να μην προκύπτει 

τελικά εάν πληροί ή όχι τα κριτήρια του άρθρου 22 της Διακήρυξη, όπως ρητά 

ορίζεται στην παράγραφο 23.2 και 23.3. της Διακήρυξης. (23.2,  23.3 (β), 23.3 

(ββ), 23.3 (γ), 23.3 (ε), 23.3 (δ)).  Επομένως, η προσφορά της εταιρίας έγινε 

δεκτή κατά παράβαση των όρων της Διακήρυξης, αφού δεν ελήφθη υπόψη ότι η 

διαγωνιζόμενη δεν υπέβαλε μια σειρά δικαιολογητικών που ορίζονται ρητά στην 

Διακήρυξη ως αποδεικτικά μέσα.  Εξάλλου, σύμφωνα με αποφάσεις της Αρχής 

Σας, εάν δεν υποβληθούν από διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα όλα τα 

προβλεπόμενα από την Διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης, επέρχεται εκ 

του νόμου και της Διακήρυξης η σαφώς προβλεπόμενη συνέπεια και δη ο 

αποκλεισμός του (ΑΕΠΠ 1063/2019)  Τέλος, οι ως άνω ουσιώδεις παραλείψεις 

του διαγωνιζόμενου δεν δύναται να αρθεί με την παροχή διευκρινίσεων από την 

Αναθέτουσα Αρχή, καθόσον η δυνατότητα αυτή της Αναθέτουσας Αρχής 

παρέχεται στους διαγωνιζόμενους μόνο για ασάφεια δικαιολογητικών και 

εγγράφων που έχουν ήδη εμπροθέσμως υποβληθεί και όχι για την το πρώτον 

υποβολή δικαιολογητικών που παραλείφθηκαν. Η κατ’ άρ. 102 Ν. 4412/2016 

κλήση του προσφέροντος για διευκρινίσεις αφορά μόνο πρόδηλα τυπικά 

σφάλματα ή επιμέρους ασάφειες περιεχομένου επί ήδη υποβληθέντων 

εγγράφων, ουδόλως δε και δη κατ’ άρ. 102 παρ. 2-4,καταλαμβάνει τη μη 

υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή απαιτουμένων εγγράφων προς το πρώτον 

συμμόρφωση με τα απαιτούμενα της διακήρυξης ούτε θεραπεύει τέτοια έλλειψη, 

άλλως συντρέχει παρανόμως άνιση και διακριτική μεταχείριση του 

προσφέροντος. Συνεπώς, ούτε στο στάδιο δικαιολογητικών κατακύρωσης, η 

παράλειψη υποβολής συγκεκριμένου δικαιολογητικού μπορεί να αρθεί κατ’ άρ. 

102 Ν. 4412/2016 και αποκλείεται η κλήση προσωρινού αναδόχου για 

συμπλήρωση τέτοιας έλλειψης με διευκρινίσεις.  Συμπερασματικά, ευχερώς 
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συνάγεται ότι η Οικονομική Επιτροπή της  ……. μη νόμιμα και κατά παράβαση 

των όρων της Διακήρυξης κατακύρωσε το έργο στην εταιρία  ………….. με την 

υπ’ αρ 281/03.03.2020 απόφασή της.  

12. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τις οικείες απόψεις της, ισχυρίζεται ότι 

«1) Κατά παράβαση του άρθρου 23.2, δεν υποβλήθηκε η υπεύθυνη δήλωση 

που βεβαιώνει την ακρίβεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αναλυτικότερα, 

σύμφωνα με την Διακήρυξη και το άρθρο 23 παρ. 2 αυτής, με τίτλο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αποδεικτικά Μέσα), «…………………Όλα τα αποδεικτικά 

έγγραφα του άρθρου 23.2 έως 23.10 της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 

ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον  

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους……..». Κατόπιν παράθεσης του άρθρου 1 ν.4250 η αναθέτουσα αρχή 

ισχυρίζεται ότι «Άρα η υπεύθυνη δήλωση αφορά μόνο τα ιδιωτικά έγγραφα και 

όχι τα δημόσια που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες. Στα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης δεν υπήρχαν ιδιωτικά έγγραφα άρα και δεν απαιτούνταν η 

υπεύθυνη δήλωση».  2) Κατά παράβαση του άρθρου 23.3 (β)- τελ. 

παράγραφος, δεν υποβλήθηκε η προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση για φόρους 

και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 

Διακήρυξη κατ’ άρθρο 23.3 (β)- τελ.παράγραφος «υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης».  

Όσο αφορά την ανωτέρω αναφορά δεν κατατέθηκε η υπεύθυνη δήλωση όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 23.3 (β) της Αναλυτικής Διακήρυξης  3) Κατά παράβαση 

του άρθρου 23.3 (ββ), δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το ΣΕΠΕ 

(Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 23.3. (ββ) της Διακήρυξης: «για 

την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
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………………………..Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς 

να απαιτείται δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.».    

Όσο αφορά την ανωτέρω αναφορά κατατέθηκε ένορκη βεβαίωση και η οποία 

έγινε δεκτή.  4) Κατά παράβαση του άρθρου 23.3 (γ), δεν υποβλήθηκε το 

προβλεπόμενο δικαιολογητικό για την απόδειξη της μη αναστολής των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα το οποίο σύμφωνα με 

την Διακήρυξη: « …..Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»  Όσο αφορά την ανωτέρω αναφορά 

δεν κατατέθηκε αποδεικτικό από την πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.3 (γ) της Αναλυτικής 

Διακήρυξης.5) Κατά παράβαση του άρθρου 23 παρ.3 (ε) της Διακήρυξης, δεν 

υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση για όλα αυτά που αναφέρει η παράγραφος Α.4 

του άρθρου 22 της Διακήρυξης. Αναλυτικά: «Για τις λοιπές περιπτώσεις της 

παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού.». Όσο αφορά την ανωτέρω αναφορά δεν κατατέθηκε η υπεύθυνη 

δήλωση όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.3 (ε) της Αναλυτικής Διακήρυξης  6) 

Kατά παράβαση του άρθρου 23.3 (στ - δ), ο οικονομικός φορέας δεν 

προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. Αναλυτικά και σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη: «Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9 της παρούσας διακήρυξης, 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016». Όσο 

αφορά την ανωτέρω αναφορά δεν κατατέθηκε η υπεύθυνη δήλωση όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 23.3 (στ-δ) της Αναλυτικής Διακήρυξης   

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρία όμως  ………………., δεν υπέβαλε ως 

όφειλε μια σειρά υπεύθυνων δηλώσεων, όπως προβλέπει η διαδικασία που 

περιγράφεται στην σχετική  διακήρυξη, πλην κρίθηκε ότι αποδείχθηκε η αλήθεια 
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των δηλωθέντων στην ΤΕΥΔ αναφορικά με τις περιπτώσεις 4), 5) και 6), μέσω 

των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, ήτοι φορολογική ενημερότητα, 

ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση πειθαρχικού παραπτώματος, ποινικό 

μητρώο και έγγραφα του Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, εκκαθάρισης κλπ.». 

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 […] Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το 

σκοπό αυτό δημοσίων πόρων […]». 

14.Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 103 «Πρόσκληση για υποβολή 

δικαιολογητικών» του ν. 4412/2016, όπως ισχύει ορίζεται «Πέραν των 

οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93, 

ισχύουν και τα ακόλουθα: 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 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 άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
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παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 2. Αν δεν προσκομισθούν τα 

παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και 

ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 

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

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο 

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

παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 

ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 

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

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων 

των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

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

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 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 
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κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

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

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 

76 και 77, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

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

προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο 

αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

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

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

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με 

την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος». 
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15. Επειδή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ορίζεται: «4.2  

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 

η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 

ημερών 21 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν 

τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. β) Τα δικαιολογητικά του 

προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. γ) Αν 

δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που  υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της 

προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για 

την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 

από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η 

αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, 

κατ’ εφαρμογη της διαταξης του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας23.  

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

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

αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

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

που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις 

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

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

4250/2014. δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
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ότι: I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή ανακριβή ή ii) αν δεν υποβληθούν στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή ii) αν από τα δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,  

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής 

για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε 

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

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

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

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

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

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.  

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η 

τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του 

παρόντος άρθρου25.  Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της 

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

απόφασης. ….[…] 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
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…. 22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:80 (α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    (β) εάν ο οικονομικός φορέας 

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 

αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την 

προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι 

σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 

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

μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

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

παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (στ) εάν ο 

οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  (ζ) εάν ο 

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

των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (θ) εάν ο 

οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 

οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του.  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

….. 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 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 του άρθρου 22 Α της 

παρούσας, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας.   

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να 

ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 

της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας.   

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών92.   

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
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των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.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 93.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, 

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 τη 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης94.   

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε μέλος της ένωσης.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για 

ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το  ΤΕΥΔ του 

υπεργολάβου.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ 

και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.  

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)  

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως 

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

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

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

παρούσας. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση 

αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ 

της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
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κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 

αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο 

τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 495  του άρθρου 22 Α.    

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη 

δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος 

της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, 

εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 

σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).   

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά 

αυτά.  

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, 

υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους96.  

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: • οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται 

στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή τους,  • οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών97.  

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους .  

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την 

αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας: Για την απόδειξη της μη συνδρομής 

των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει  

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  (α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 
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22 της παρούσας:  απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  της 

παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. (β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους 

ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)100 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 

νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  Για τους προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  - φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται 

από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό φορέα και 

για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί 

του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση 

που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας 

Δ.Ο.Υ.  - ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό 

φορέα. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το 

προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος 

του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
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(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 

προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 

αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες 

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

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για 

το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης.   

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του105, 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.  Μέχρι να καταστεί 

εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 

με την έκδοση του πιστοποιητικού 106.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Για τους 

οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το 

πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται 

από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
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οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.    

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) 

πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 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. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες 

δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis)110   του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. Αν διαπιστωθεί 

με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.   

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου 

Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 

στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια 

επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται 

ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική 

επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  
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. …..(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016».  

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

Διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

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

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

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

ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και 

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

παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 

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

σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007). Εξάλλου, σε περίπτωση 

που η ίδια η διακήρυξη χρησιμοποιεί όρους, όπως «µε ποινή αποκλεισµού...», 

«πρέπει...» ή άλλους παρόµοιους, είναι προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται 

ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση της προσφοράς από αυτούς 

οδηγεί σε απόρριψη της (βλ. Γνµδ ΝΣΚ 70/2002). 

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

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

C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 

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

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

η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η 

ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL 

ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27). 

18. 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 
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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 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).   

19.  Επειδή, ο όλος μηχανισμός υποβολής και ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής διέπεται από την αρχή της τυπικότητας, δηλαδή 

της διαφανούς και αυστηρής διαδικασίας του Διαγωνισμού, κατά την οποία η 

νομιμότητα συμμετοχής προϋποθέτει την εκπλήρωση τυπικών προϋποθέσεων. 

Άλλωστε οι απαραίτητες ικανότητες των υποψηφίων αποδεικνύονται με την 

προσκόμιση δικαιολογητικών που ορίζονται από την εκάστοτε αναθέτουσα 

αρχή (βλ. Ελ. Συν. VI Τμήμα, Αποφ. 24995, 1949/2009. Πρ. 115, 10/2008, 

222/2005, Ζ΄ Κλιμάκιο, Πρ. 116/2012, 1177/2009, Δημήτριος Ι. Ράικος, Δίκαιο 

Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ έκδοση, Σάκκουλας, 2017, σελ. 195-197).  

20. Επειδή, δεν είναι νόμιμη η διόρθωση της προσφοράς όταν έχει ως 

συνέπεια τη μεταγενέστερη αντικατάσταση/προσκόμιση το πρώτον ουσιώδους 

εγγράφου κατά τρόπο ώστε να αίρεται το απαράδεκτο της προσφοράς της 

αιτούσης  (βλ. μεταξύ πολλών ΕΑ ΣτΕ 117/2019). 

21. Επειδή από τη ρητή γραμματική ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 

4.2 της διακήρυξης, αναφορικά με την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, οι οποίες εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες, ισχύουσες πλέον, 

ρυθμίσεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν.4412/2016, όπως η τελευταία 
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παράγραφος τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 43 του ν.4605/2019, 

προκύπτει ότι μετά την πρόσκληση προς τον αναδειχθέντα προσωρινό 

ανάδοχο για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός της οριζόμενης 

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

αυτών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης δεν οφείλει η αναθέτουσα αρχή να ζητήσει από τον προσωρινό 

μειοδότη τη συμπλήρωση αυτών. Μόνο κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια και έχει αιτηθεί 

εγκαίρως την έκδοση των μνημονευόμενων δικαιολογητικών, υποβάλλοντας 

παράλληλα προς την αναθέτουσα αρχή εντός της οριζόμενης προθεσμίας 

σχετικώς αποδειχθέν αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής τους, η 

αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να του χορηγήσει την αιτούμενη παράταση για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές. Η εν λόγω 

δε ρύθμιση της διακήρυξης, καθώς και η αντίστοιχη του ν.4605/2019, 

εναρμονίζονται με την υποχρέωση διαφάνειας εκ μέρους της αναθέτουσας 

αρχής, καθόσον διαμέσου της διακήρυξης οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

έχουν λάβει έγκαιρα γνώση ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω 

απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την κατακύρωση η αναθέτουσα αρχή δεν 

έχει την υποχρέωση να τους καλέσει να τα συμπληρώσουν, η εν λόγω δε 

έλλειψη συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς τους, κατ’ άρθρο 4.2 περ. δ 

υποπ.ιι της διακήρυξης (βλ. σχετικά και Αιτιολογική Έκθεση του ν.4605/2019, 

κατ’ αναλογία N193/2019 ΔΕΦΠειρ σκ.8, και Απόφαση ΑΕΠΠ 119/2020 σκ.31, 

του 7ου Κλιμακίου, Εισηγήτρια Χ. Ζαράρη)». 

22.Επειδή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (23.3.β) απαιτείται, 

σαφώς και ρητά η κατάθεση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και 

σωρευτικά υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική 

ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22 (23.3.ββ) υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
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δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 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, για την παράγραφο Α.4(β) του 

άρθρου 22 (23.3.γ) η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του 

άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 23.3.ε), ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. Επομένως, 

δοθέντος ότι, ο όλος μηχανισμός υποβολής και ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής διέπεται από την αρχή της τυπικότητας, δηλαδή της διαφανούς και 

αυστηρής διαδικασίας του Διαγωνισμού, κατά την οποία η νομιμότητα 

συμμετοχής προϋποθέτει την εκπλήρωση τυπικών προϋποθέσεων (βλ. σκ. 19 

της παρούσας), η μη υποβολή των ως άνω εγγράφων με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου στον ταχθέντα από την αναθέτουσα 

αρχή χρόνο, ήτοι εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, τα 

και συγκεκριμένα των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 της διακήρυξης, επάγεται 

την απόρριψη της προσφοράς και επιφέρει τις συνέπειες που αναλυτικά 

αναφέρονται στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης, βάσει της αρχής της 

δεσμευτικότητας των όρων της διακήρυξης (βλ. σκ. 16 της παρούσας) και όσων 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη.  

23. Επειδή, ο προσφεύγων, ισχυρίζεται (βλ. αναλυτικά σκ. 11 της 

παρούσας) ότι, η προσβαλλόμενη θα πρέπει να ακυρωθεί καθόσον εκδόθηκε 

κατά παράβαση των όρων της Διακήρυξης διότι υπήρχαν ελλείψεις στα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε ο  προσωρινός ανάδοχος, ήτοι 

δεν υπέβαλε ως όφειλε μια σειρά υπεύθυνων δηλώσεων, και δεν προκύπτει 

τελικά εάν πληροί ή όχι τα κριτήρια του άρθρου 22 της Διακήρυξης, όπως ρητά 

ορίζεται στην παράγραφο 23.2 και 23.3. της Διακήρυξης και ειδικότερα των 

άρθρων 23.2,  23.3 (β), 23.3 (ββ), 23.3 (γ), 23.3 (ε), 23.3 (δ). Επίσης, 
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ισχυρίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή βάσει των όρων της διακήρυξης άρθρου 4.2 

και του άρθρου 103 όφειλε να απορρίψει την προσφορά του κατά δέσμια 

αρμοδιότητα, παράλληλα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 103 

περί κλήσης αυτού σε συμπλήρωση, ούτε είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις του 

άρθρου 102 του ν.4412/2016.  

Η αναθέτουσα αρχή, ισχυρίζεται ότι (1) στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

δεν υπήρχαν ιδιωτικά έγγραφα άρα δεν απαιτούνταν η υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης, (2) ότι δεν κατατέθηκε η υπεύθυνη δήλωση για φόρους και εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.3 (β) της Αναλυτικής 

Διακήρυξης, (3) δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το ΣΕΠΕ κατ’ 

άρθρο 23.3 (ββ), αλλά κατατέθηκε ένορκη βεβαίωση η οποία έγινε δεκτή, (4) 

δεν κατατέθηκε αποδεικτικό από την πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.3 (γ) της Αναλυτικής 

Διακήρυξης για την απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, (5) δεν κατατέθηκε η υπεύθυνη δήλωση όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 23.3 (ε) της Αναλυτικής Διακήρυξης σχετικά με τις λοιπές περιπτώσεις 

της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, ήτοι ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 

του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού, (6) δεν κατατέθηκε η υπεύθυνη δήλωση 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.3 (στ-δ) της Αναλυτικής Διακήρυξης που αφορά 

σε  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. Εν τέλει 

ισχυρίζεται ότι, η εταιρία  ……………….., δεν υπέβαλε ως όφειλε μια σειρά 

υπεύθυνων δηλώσεων, όπως προβλέπει η διαδικασία που περιγράφεται στην 

σχετική  διακήρυξη, πλην όμως κρίθηκε ότι αποδείχθηκε η αλήθεια των 

δηλωθέντων στην ΤΕΥΔ αναφορικά με τις περιπτώσεις 4), 5) και 6), μέσω των 

προσκομισθέντων δικαιολογητικών, ήτοι φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα, βεβαίωση πειθαρχικού παραπτώματος, ποινικό μητρώο και 

έγγραφα του Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

εκκαθάρισης κλπ.  
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24. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή δεν αμφισβητεί ότι ο προσωρινός 

ανάδοχος δεν υπέβαλε: 1) Υπεύθυνη Δήλωση κατ΄ άρθρο 3.2 που να βεβαιώνει 

την ακρίβεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 2) Υπεύθυνη Δήλωση για 

φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατ’ άρθρο 23.3. β, 3) Υπεύθυνη 

Δήλωση σχετικά με το ΣΕΠΕ, κατ’ άρθρο 23.3. ββ, 4) το προβλεπόμενο 

δικαιολογητικό για την απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα κατ΄ άρθρο 23.3. γ, 5) Υπεύθυνη 

Δήλωση για όλα αυτά που αναφέρει η παράγραφος Α.4 του άρθρου 22 της 

Διακήρυξης, κατ’ άρθρο 23.3. ε, και 6) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 

απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, κατ’ άρθρο 

23 στ-δ. Παράλληλα, δεν προκύπτει, και ουδείς ισχυρίζεται άλλωστε ότι ο 

ανάδοχος υπέβαλλε  αίτηση για παράταση της προθεσμίας υποβολής τους 

πολλώ δε μάλλον, συνοδευόμενη με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι τυχόν έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών. 

Εξάλλου, τα εκ μέρους του καθ’ου οικονομικού φορέα μη προσκομισθέντα 

έγγραφα συνίστανται σε υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες συντάσσονται και 

υπογράφονται από τον ίδιο, ήτοι άνευ μεσολάβησης οιουδήποτε τρίτου και 

συγκεκριμένα φορέα του δημοσίου τομέα, ώστε να απαιτείται παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το δε δικαιολογητικό περί μη αναστολής 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποδεικνύεται με εκτύπωση της καρτέλας 

“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet (βλ. 

υποσημείωση 109 της διακήρυξης), ήτοι και πάλι δεν απαιτείται μεσολάβηση 

τρίτου και είναι ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονικά διαθέσιμο, 7 ημέρες την 

εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, στον οικείο οικονομικό φορέα με χρήση των 

κωδικών του taxis. 

25. Επειδή, σε συνέχεια των αναφερόμενων στις σκέψεις 21-22 και 24 

της παρούσης, και όπως βασίμως ισχυρίζεται ο προσφεύγων, ο προσωρινός 

ανάδοχος όφειλε να καταθέσει με το φάκελο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, τις προβλεπόμενες, σαφώς και ρητώς, από τη διακήρυξη 

υπεύθυνες δηλώσεις, ομού με το αποδεικτικό μη αναστολής των 
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επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

ΑΑΔΕ, μη δυνάμενα να αναπληρωθούν νομίμως από έτερα δικαιολογητικά τα 

οποία υπέβαλε, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η αναθέτουσα αρχή. Ειδικότερα, η 

εν ισχύ κατατεθείσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ουδόλως 

αποδεικνύει ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, το γεγονός δε ότι, ο 

τελευταίος υπέβαλε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, δεν έχει ως 

συνέπεια να θεωρείται ότι δεν υφίσταται παραβίαση των σχετικών με την 

καταβολή των ως άνω εισφορών και υποχρεώσεων ή ότι αυτός απαλλάσσεται 

από την υποχρέωση να παράσχει και να δηλώσει όλες τις πληροφορίες που 

ζητούνται από τη διακήρυξη, οι οποίες, όπως προκύπτει από τη διατύπωση των 

οικείων ερωτημάτων, ούτε περιορίζονται ούτε εξαντλούνται στο εάν ο 

οικονομικός φορέας είναι ασφαλιστικά ενήμερος ή όχι (βλ. κατ’ αναλογία ΣτΕ ΕΑ 

117/2019),   ούτε προκύπτει ότι οι λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του 

άρθρου 22, (εννοιολογικά ταυτόσημου με το άρθρο 73 παρ. 4 του ν. 

4412/2016), περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του προσωρινού 

αναδόχου, οι οικείοι λόγοι αποκλεισμού αποδεικνύονται στο σύνολο τους με την 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τη βεβαίωση πειθαρχικού 

παραπτώματος, το ποινικό μητρώο και τα έγγραφα του Πρωτοδικείου περί μη 

πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης κλπ, όπως για παράδειγμα 

την περ. η του άρθρου 22.4.Α που αφορά στην τρέχουσα διαδικασία ανάθεσης. 

Ούτε όμως, ο προσωρινός ανάδοχος αιτήθηκε την υποβολή διευκρινήσεων, 

στην περίπτωση που τυχόν είχε αμφιβολίες για την αναγκαιότητα προσκόμισης 

των επίμαχων δηλώσεων και εγγράφων, ούτε προσέβαλε τη διακήρυξη, 

παράλληλα δεν υφίσταται ουδεμία υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να 

καλέσει αυτόν σε συμπλήρωση των οικείων δικαιολογητικών, καθόσον δεν 

προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος είχε αιτηθεί εγκαίρως την έκδοση των 

μνημονευόμενων δικαιολογητικών, υποβάλλοντας παράλληλα προς την 

αναθέτουσα αρχή εντός της οριζόμενης προθεσμίας, σχετικώς αποδειχθέν 

αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής τους, ως απαιτούν οι ρητές διατάξεις 
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του άρθρου 4.2 της διακήρυξης. Επομένως, γίνονται δεκτοί οι ως άνω 

ισχυρισμοί του προσφεύγοντος, απορριπτόμενων των ισχυρισμών της 

αναθέτουσας αρχής περί αναπλήρωσης των επίμαχων εγγράφων, οι δε έτεροι 

ισχυρισμοί του προσφεύγοντος περί απουσίας κατάθεσης της υπεύθυνης 

δήλωσης περί ακριβείας των κατατεθέντων εγγράφων και σχετικά με την 

υποβολή ένορκης βεβαίωσης, αντί υπεύθυνης δήλωσης, για τις πράξεις 

επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ, και βάσιμοι υποτιθέμενοι προβάλλονται 

αλυσιτελώς, διότι η προσβαλλόμενη πάσχει ούτως ή άλλως ακυρότητας για 

έκαστο αυτοτελώς εκ των εξετασθέντων με την παρούσα λόγων, σύμφωνα με 

το άρθρο 4.2 της διακήρυξης (βλ. σκέψη 21 της παρούσας). 

26. Επειδή γίνεται δεκτή η εισήγηση. 

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

πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κατά το σκεπτικό.  

28. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που 

κατέθεσε ο προσφεύγων πρέπει να επιστραφεί βάσει των άρθρων 363 του ν. 

4412/2016 και 5 του π.δ/τος 39/2017. 

Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή.  

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη.  

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου.  

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 27 Απριλίου 2020 και εκδόθηκε στις 30 

Απριλίου 2020 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

         Ο Πρόεδρος                                                            Η Γραμματέας 

 

 

   Μιχάλης Π. Σειραδάκης                                                  Ελένη Χούλη 


