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                      Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

                2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 09.07.2019, με την εξής σύνθεση: Μαρία 

Μανδράκη Πρόεδρος - Εισηγήτρια,  Κωνσταντίνος Κορομπέλης και  Νικόλαος 

Σαββίδης, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 09.06.2019 (ημερομηνία καταχώρησης στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προδικαστική Προσφυγή, 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 700/10.06.2019 της εταιρείας με την επωνυμία «…» και με 

διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στη …, επί της οδού … αρ. .. & …,  νομίμως 

εκπροσωπούμενης. 

Κατά της υπ’ αριθ. 1089/2019 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (με αρ. πρωτ. 137310/1479/ 

13.05.2019 και ΑΔΑ: ΩΞ6Φ7Λ6-ΨΜΠ) με θέμα: «Έγκριση του από 6.5.2019 

Πρακτικού υπ' αρ. 2, του διαγωνισμού: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού 

Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2019-2020» του υποέργου: «Συντήρηση 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

σηράγγων του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδος» του έργου: «Συντήρηση - Αποκατάσταση και άρση της 

επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή 

- Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε με 

την εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για 

έργα άνω του ορίου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.988.631,23€ 

άνευ Φ.Π.Α. 

Κατά της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «......» και 

διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στη .. του Δήμου …, νομίμως 

εκπροσωπούμενης, η οποία άσκησε την από 25.06.2019 
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(ημερομηνία καταχώρησης στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Παρέμβαση της. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα επιδιώκει την 

ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης κατά το μέρος που αφορά 

στην αποδοχή της προσφοράς της διαγωνιζόμενης εταιρείας «…» και τον 

αποκλεισμό της από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία καθώς και την 

ανάδειξη της ιδίας (της προσφεύγουσας), ούσας δεύτερης κατά σειρά 

μειοδοσίας, ως προσωρινή ανάδοχος. 

Με τη Παρέμβαση της η παρεμβαίνουσα επιδιώκει τη διατήρηση 

ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης της αναθέτουσας αρχής και την απόρριψη 

της ασκηθείσας προσφυγής. 

          Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια. 

                Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

               Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, με την με ΑΔΑΜ 18PROC004217476 2018-12-18 

Διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύχθηκε ανοικτή 

διαγωνιστική διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

της εργολαβίας «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε. 

για την περίοδο 2019-2020», εκτιμώμενης αξίας 1.988.631,23€ πλέον ΦΠΑ, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 18.12.2018 

καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ομοίως στις 18.12.2018, όπου έλαβε 

συστημικό αριθμό α/α ........ Το αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας, σύμφωνα 

με τους όρους της οικείας διακήρυξης, αφορά στις εργασίες: α) συντήρηση του 

οδικού ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Ε. και β) 
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συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του 

ηλεκτροφωτισμού όλων των σηράγγων. 

2. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο 

παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ. 1 του 

Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 280235969959  0805  0023), 

ποσού 9.943,16€, το οποίο και υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη της σύμβασης άνευ ΦΠΑ, που εν προκειμένω ανέρχεται στο ύψος του 

1.988.631,23€.  

3.  Επειδή, έχει γίνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου, σύμφωνα 

με το άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 

39/2017.  

4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του 

(έργο), της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους 1.988.631,23€ πλέον ΦΠΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 καθώς και του χρόνου 

δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (18.12.2018), σύμφωνα με τα 

άρθρα 61, 120, 376 και 379 -όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν- του Ν. 

4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οικείων διατάξεων του Βιβλίου 

IV του Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π. 

5.  Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 

39/2017 (περ. α΄), έχει κατατεθεί εμπροθέσμως, δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη 

αναρτήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 30.05.2019, οπότε και έλαβαν γνώση αυτής οι 

συμμετέχοντες και η υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε στις 

09.06.2019, ήτοι εντός της ως άνω προβλεπόμενης εκ του νόμου δεκαήμερης 

προθεσμίας. 

6. Επειδή, η προσφεύγουσα στρεφόμενη κατά της υπ’ αριθ. 

1089/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας με την οποία κατ΄ αποδοχήν του από 6.5.2019 Πρακτικού υπ' αρ. 2, 
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του διαγωνισμού: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου 

Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2019-2020» εγκρίθηκε η ανάδειξη της συμμετέχουσας 

εταιρείας «…» ως προσωρινή ανάδοχος του έργου, παραπονείται ότι διά της ως 

άνω προσβαλλόμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας έγιναν εσφαλμένως και μη νομίμως δεκτά τα υποβληθέντα 

από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία «…» δικαιολογητικά,  διότι η εν λόγω 

συμμετέχουσα εταιρεία δεν προσκόμισε βεβαίωση φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς της. Ειδικότερα προσκόμισε: 1. Φορολογική ενημερότητα με αριθμ. 

πρωτ. 66438449 και ημερομηνία έκδοσης 23.03.2019, ήτοι μεταγενέστερη της 

υποβολής της προσφοράς της (που έλαβε χώρα την 24.01.2019). 2. 

Ασφαλιστική ενημερότητα με αριθμ. πρωτ. 14092 και ημερομηνία έκδοσης την 

23.03.2019, ομοίως μεταγενέστερη της υποβολής της προσφοράς της (που 

έλαβε χώρα την 24.01.2019) 3. Την με αριθμ. πρωτ. 4583/15.12.2017 

ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία είχε ήδη λήξει την 15.06.2018, ήτοι προ της 

υποβολής της προσφοράς της. Επιπλέον διατυπώνει η προσφεύγουσα στο 

έντυπο της προσφυγής της ότι η προσφορά της ως άνω συμμετέχουσας 

εταιρείας … δεν «διασώζεται» ούτε από την Ενημερότητα Πτυχίου που υπέβαλε 

(αριθμ. πρωτ. Δ24/9170/2018/23.07.2018), δεδομένου ότι σε αυτήν ρητώς 

αναγράφεται ότι η φορολογική της ενημερότητα εκπνέει την 27.07.2018 και η 

ασφαλιστική της ενημερότητα την 27.12.2018, ήτοι πριν την υποβολή της 

προσφοράς της (24.01.2019) στην προκείμενη διαγωνιστική διαδικασία. Ενόψει 

των ανωτέρω, υποστηρίζει η προσφεύγουσα ότι η προσφορά της «…» 

παρανόμως έγινε δεκτή, ενώ έπρεπε να αποκλεισθεί, δεδομένου ότι η ως άνω 

συμμετέχουσα εταιρεία δεν υπέβαλε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

που να καλύπτει το χρόνο υποβολής της προσφοράς της και συνεπώς πρέπει 

να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη επί τω τέλει όπως αποκλεισθεί η 

προσφορά της εν λόγω εταιρείας δυνάμει του άρθρου 4.2.4ii της οικείας 

Διακήρυξης («αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών»). 

Εντέλει, η προσφεύγουσα στοιχειοθετεί το έννομο συμφέρον της στο γεγονός 
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ότι έχει υποβάλει νομίμως και εμπροθέσμως την προσφορά της και εύλογα 

προσδοκά να της ανατεθεί η οικεία σύμβαση, αφού, ως ισχυρίζεται, 

παραβιάζεται εν προκειμένω η νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων καθώς 

και το κανονιστικό πλαίσιο της οικείας διακήρυξης.  

7.  Επειδή, η παρεμβαίνουσα εν γένει παραδεκτώς, με έννομο 

συμφέρον και εμπροθέσμως ασκεί τη Παρέμβαση της, δεδομένου ότι η υπό 

εξέταση Προσφυγή, της κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού την 20.06.2019 και η παρέμβαση ασκείται 

στις 25.06.2019, ήτοι εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου δεκαήμερης 

προθεσμίας από την κοινοποίηση της προσφυγής. Στην ασκηθείσα παρέμβαση 

της αιτείται η παρεμβαίνουσα την  απόρριψη της ασκηθείσης υπό εξέταση 

προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας …» ισχυριζόμενη ότι οι επικαλούμενες 

υπ' αυτής πλημμέλειες των δικαιολογητικών της, δεν υπήρχαν ουσιαστικά, 

καθόσον στον φάκελο που βάσει της Διακήρυξης υπέβαλε στην αναθέτουσα 

αρχή την 17.04.2019 είχε συμπεριλάβει, σε έντυπη μορφή, φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα, που κάλυπταν και το χρονικό διάστημα ισχύος της 

προσφοράς της, αντίγραφα των οποίων προσκομίζει συνημμένως και στη 

παρέμβαση της. Άλλως και όλως επικουρικώς, αιτείται η παρεμβαίνουσα σε 

περίπτωση που κριθεί ότι για τις επίδικες ενημερότητες δεν αρκούσε η έντυπη 

υποβολή τους, δέον να γίνει μερικά δεκτή η προσφυγή, με την έννοια ότι εάν 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τότε δεκτής 

γενομένης της επικουρικής βάσεως της παρεμβάσεώς της, να διαταχθεί 

συγχρόνως η αναπομπή της υποθέσεως στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου 

αυτή να τη καλέσει, ως προσωρινή ανάδοχο, να προσκομίσει εντός προθεσμίας 

5 ημερών (με δυνατότητα αν το κρίνει περαιτέρω αναγκαίο να την παρατείνει 

κατά 15 ημέρες) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, που να καλύπτει και 

τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της στον διαγωνισμό (24.01.2019), όπως 

άλλωστε είχε εκ του νόμου την υποχρέωση να το πράξει (η αναθέτουσα αρχή). 

8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 177743/ 

4374/20.06.2019 έγγραφο της αποστέλλει τις απόψεις της επί της εν λόγω 
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προσφυγής σύμφωνα με τα άρθρα 365 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και 9 παρ. 1 

του Π.Δ. 39/2017. Διατυπώνει συναφώς η αναθέτουσα αρχή, μεταξύ άλλων, τα 

εξής: «Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2210/19.04.2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., 

τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν 

το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε 

πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται 

από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να 

αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 

υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Άρα θα έπρεπε η …. 

να συμπεριλάβει στα δικαιολογητικά της και αυτά που αφορούσαν την 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς της που ήταν η 14.01.2019. Επιπρόσθετα η 

ανωτέρω εταιρεία δεν καλύπτεται ούτε από την ενημερότητα πτυχίου που έχει 

προσκομίσει διότι εκεί αναγράφεται ότι η φορολογική ενημερότητα της εταιρείας 

λήγει 27.07.2018 και η ασφαλιστική ενημερότητα της 27.12.2018, ημερομηνίες 

προγενέστερες της 24.01.2019 που υπεβλήθη η προσφορά της εν λόγω 

εταιρείας. Συνεπώς ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας είναι ισχυρός και πρέπει 

να γίνει αποδεκτός» 

9. Επειδή, η προσφεύγουσα μετά την ως άνω ασκηθείσα παρέμβαση 

και την κοινοποίηση σε αυτή των απόψεων της αναθέτουσας αρχής την 

8.7.2019 αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα Υπόμνημα της στην ΑΕΠΠ, το 

οποίο εντούτοις καθώς δεν έχει αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ υποβάλλεται τυπικώς απαραδέκτως και παρέλκει η 

κατ΄ουσίαν εξέταση του. 

10. Επειδή, με την Α283/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ έγινε δεκτό το 

αίτημα αναστολής που είχε σωρεύσει η προσφεύγουσα στη προσφυγή της και 

κατ΄ακολουθίαν ανεστάλη η περαιτέρω πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας 

που προκηρύχθηκε με την με ΑΔΑΜ 18PROC004217476 2018-12-18 
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Διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου 

Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2019-2020», εκτιμώμενης αξίας 1.988.631,23€ πλέον 

ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), μέχρι την έκδοση της 

παρούσας απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής.  

11. Επειδή, στην ως άνω διακήρυξη, που αποτελεί το κανονιστικό 

πλαίσιο της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας, ορίζεται συναφώς στο πεδίο 4.2. 

με τίτλο Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ 

Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης: «1) 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 

ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΩΝ τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 2) Τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό 

φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην 

αναθέτουσα αρχή. 3) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά ή 

υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της 

λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 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. 
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4250/2014. 4) Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

διαπιστωθεί ότι: i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, ή iii) 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 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, η οποία, στη συνέχεια, το 

κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα 

αρχή για τη λήψη απόφασης. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση 

του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά 
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του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού». 5) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της 

άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 

προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων αναστολών 

επί αυτών και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 

4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3 - 23.10 της παρούσας, 

μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της 

λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, προκειμένου να 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 

21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι 

δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. Μέσω της 

λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, κοινοποιείται η 

απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση 

καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσμία 

που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 

ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της 

"Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα 

έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 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 βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 

του ν. 4412/2016». Επιπλέον στο άρθρο 9 της υπόψη διακήρυξης με τίτλο 
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Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών ορίζεται: «Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να 

καλέσει τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 

''Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της 

οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της 

υπ'αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη». 

12. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

104 του Ν. 4412/2016: «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». Περαιτέρω στο με αριθμ. πρωτ. 5035/28.09.2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ 

με θέμα «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των 

δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο 

(δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού» αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Εάν στη διακήρυξη, η 

οποία αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της διαδικασίας, δεν προβλέπεται ρητά 

ορισμένος χρόνος έκδοσης των εν λόγω δικαιολογητικών, επισημαίνονται τα 

ακόλουθα: Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο κατά το άρθρο 103 του ν. 

4412/2016 και εντός των προβλεπόμενων σε αυτό προθεσμιών, ώστε να 

διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση 

του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης 

της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που 
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εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Παραδείγματος 

χάριν, πιστοποιητικά φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας που 

εκδόθηκαν δέκα ημέρες προ της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και εξακολουθούν να ισχύουν, μπορούν να υποβληθούν ως 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, εφόσον υποβληθούν εντός του χρόνου ισχύος 

τους. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και 

φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσής τους 

χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος 

αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 

οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά 

τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 

4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 

ανάδοχοι.» 

13. Επειδή, από τα ως άνω διαλαμβανόμενα (σκ. 11-12) προκύπτει 

ευκρινώς ότι η αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός ταχθείσας 

προθεσμίας τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ο δε 

οικονομικός φορέας αναδειχθείς προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται κατά το 

πρώτον να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, κατά το δεύτερον 

εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, υποχρεούται να προσκομίσει στην  

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

που απαιτείται ως άνω να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Έτι 

περαιτέρω, κατά την πάγια διοικητική νομολογία της ΑΕΠΠ η δυνατότητα 

διευκρινίσεων και συμπληρώσεων από τον οικονομικό φορέα παρέχεται επί 

νομίμως καταρχήν υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων για τη 
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συμμετοχή στο διαγωνισμό, η δε αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να 

προβεί σε σχετικό αίτημα εάν επίκειται αποκλεισμός του οικονομικού φορέα 

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 

προσφοράς, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016. 

14. Επειδή, σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης και όπως γίνεται 

δεκτό το δικαίωμα συμμετοχής καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

όπως ορίστηκαν στο κανονιστικό πλαίσιο της διακήρυξης, κρίνονται και πρέπει 

να συντρέχουν καθόλα τα (τρία) στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας ήτοι της 

υποβολής της προσφοράς, της υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 80 

του Ν. 4412/2016 (αποδεικτικά μέσα) καθώς και της σύναψης της σύμβασης. 

Επιπλέον εν προκειμένω και από τη συνδυαστική εφαρμογή των ως άνω 

προκύπτει ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας 

που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον αναδειχθέντα 

προσωρινό ανάδοχο θα πρέπει να καλύπτουν και το χρονικό διάστημα 

υποβολής της προσφοράς του, όπερ τούτο ενδέχεται να συνεπάγεται την 

έκδοση τους –με σχετικό αίτημα και επιμέλεια του οικονομικού φορέα- προ της 

πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αναθέτουσα 

αρχή. 

15. Επειδή, από την επισκόπηση των στοιχείων της υπόθεσης 

προκύπτει ότι τα υποβληθέντα, μεταξύ άλλων, από την αναδειχθείσα 

προσωρινή ανάδοχο της οικείας σύμβασης ως δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

μετά την με αριθμ. πρωτ. 95047/2282οικ./28.03.2019 σχετική πρόσκληση της 

αναθέτουσας αρχής, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής της 

ενημερότητας δεν καταλάμβαναν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της, 

καθώς βασίμως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, συνομολογεί η παρεμβαίνουσα 

και διαπιστώνει η αναθέτουσα αρχή στο ως άνω έγγραφο των απόψεων της 

(βλ. σκ. 8) αφού όπως προκύπτει από την επισκόπηση των προσκομισθέντων 

στοιχείων στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τόσο η 

προσκομισθείσα από τη συμμετέχουσα και ήδη παρεμβαίνουσα εταιρεία με 

αριθμ. πρωτ. 66438449 φορολογική ενημερότητα και ημερομηνία έκδοσης την 
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23.03.2019, είναι μεταγενέστερη της υποβολής της προσφοράς της όσο και η με 

αριθμ. πρωτ. 14092 προσκομισθείσα ασφαλιστική ενημερότητα και ημερομηνία 

έκδοσης την 23.03.2019, είναι μεταγενέστερη της υποβολής της προσφοράς της 

που έλαβε χώρα την 24.01.2019 (με καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής 

των προσφορών την 28.01.2019), η δε με αριθμ. πρωτ. 4583/15.12.2017 

προσκομισθείσα ασφαλιστική ενημερότητα, έχει ισχύ μέχρι την 15.06.2018, ήτοι 

προ του χρόνου της υποβολής της προσφοράς της. Εντούτοις βάσιμος είναι και 

ο ισχυρισμός της παρεμβαίνουσας ότι η αναθέτουσα αρχή έπρεπε να 

διαπιστώσει κατά τον έλεγχο των προσκομισθέντων και ζητηθέντων 

δικαιολογητικών, τις ως άνω ελλείψεις και να της δοθεί εν προκειμένω και 

συνακολούθως η δυνατότητα να τις θεραπεύσει, πολλώ δε μάλλον που στο 

φάκελο που κατέθεσε εμπροθέσμως ευρίσκονται εντύπως και σε πρωτότυπη 

μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα η με αριθμ. πρωτ. 

66115592/14.01.2019 φορολογική ενημερότητα ισχύος ενός μήνα και 

ημερομηνία λήξης την 14.02.2019, η με αριθμ. πρωτ. 19178/14.01.2019 

ασφαλιστική ενημερότητα ισχύος έξι μηνών με ημερομηνία λήξης την 

12η.07.2019 και η με αρ. πρωτ. 896/16.01.2019 ασφαλιστική ενημερότητα (τ. 

ΕΤΑΑ) με ημερομηνία λήξης την 16η.07.2019. Ο ισχυρισμός δε της 

προσφεύγουσας ότι τα ως άνω δικαιολογητικά θα έπρεπε να είναι κατατεθέντα 

και δη αναρτηθέντα από την αναδειχθείσα προσωρινή ανάδοχο στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι βάσιμος κατά το σκέλος 

που ερείδεται στην υποχρέωση άρτιας και επιμελούς κατάθεσης των 

απαιτούμενων κατά το χρόνο και περιεχόμενο δικαιολογητικών, στο πλαίσιο 

υποχρεωτικής ενγένει τήρησης της ηλεκτρονικής διαδικασίας και της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από όλα τα μέρη της διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι 

εντούτοις αβάσιμος κατά το σκέλος που δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής της 

διάταξης της παρ. 4.2.3. της Διακήρυξης περί παροχής προθεσμίας 

συμπλήρωσης των δικαιολογητικών, διότι ισχυρίζεται η προσφεύγουσα ότι η ως 

άνω εταιρεία είχε ιδιαίτερη υποχρέωση να τα προσκομίσει επιδεικνύοντας την 

δέουσα επιμέλεια. Πράγματι αφενός η συμμετέχουσα και αναδειχθείσα 

προσωρινή ανάδοχος όφειλε να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια κατά την 
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κατάθεση από μέρους της των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αφετέρου 

εντούτοις η αναθέτουσα αρχή όφειλε ομοίως να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια 

κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τούτων. 

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) της διακήρυξης, 

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). Σύμφωνα, 

δε, με την αρχή της τυπικότητας που διέπει την διαδικασία της αναθέσεως 

δημοσίων συμβάσεων (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005, ΕΑΣτΕ 228/2013, 

111/2006, 597/2007), 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. Δεδομένων των ως άνω, η αναθέτουσα αρχή, κατά δέσμια 

αρμοδιότητα, οφείλει να κρίνει τις προσφορές με προσήλωση στην λεκτική 

αποτύπωση των όρων της κανονιστικής πράξης στο πλαίσιο της αρχής της 

τυπικότητας, απορρίπτοντας, ομοίως, κατά δέσμια αρμοδιότητα προσφορά που 

παραβιάζει απαράβατους όρους της διακήρυξης. Εν προκειμένω και όπως 

συνάγεται από τα ως άνω διαλαμβανόμενα (βλ. σκ. 13-15) η προσφεύγουσα  

βασίμως ισχυρίζεται ότι η προσωρινή ανάδοχος δεν προσκόμισε με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητα, που να αποδεικνύουν ότι ήταν ενήμερη ως προς την τήρηση των 

συναφών υποχρεώσεων της κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

της, ως απαιτείται από τη διακήρυξη και το οικείο νομικό πλαίσιο, προκειμένου 

να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή η μη συνδρομή των σχετικών λόγων 

αποκλεισμού και κατά εκείνο το χρόνο, ως απαιτείται. Η αναθέτουσα αρχή, 
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περαιτέρω, αποδέχεται με τις απόψεις της την πραγματική βάση των 

ισχυρισμών της προσφεύγουσας, περί μη υποβολής των επίμαχων 

δικαιολογητικών. Εξάλλου η αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε νομίμως να 

μην εφαρμόσει τους όρους της οικείας διακήρυξης στους οποίους η ίδια 

υποβλήθηκε και οι οποίοι δεσμεύουν τόσο την ίδια, όσο και τους 

διαγωνιζόµενους, μην απαιτώντας την υποβολή του συνόλου, των ρητώς και 

σαφώς απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους της προσωρινής αναδόχου, 

μεταξύ των οποίων βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, 

ισχύουσα έκαστη τούτων κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Εν 

προκειμένω δε, είχε προς τούτο δέσμια αρμοδιότητα η αναθέτουσα αρχή, ήτοι 

να καλέσει την προσωρινή ανάδοχο, προς συμπλήρωση των οικείων 

εγγράφων. Δοθέντος ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της 

υπόθεσης, η προσωρινή  ανάδοχος δεν υπέβαλε τα επίμαχα έγγραφα στην 

αναθέτουσα αρχή διά της αναρτήσεως των στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ συγκεκριμένα μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» -εμπεριέχονται παρόλα τούτα στον προσκομισθέντα έντυπο 

φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης- κατόπιν της το πρώτον έγγραφης 

ειδοποίησης της προς τούτο, από την αναθέτουσα αρχή, μη νομίμως επομένως 

η αναθέτουσα αρχή, όπως βασίμως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, κατακύρωσε 

τη σύμβαση στην προσωρινή ανάδοχο και συνεπώς, η προσβαλλόμενη 

απόφαση πρέπει να ακυρωθεί. Και τούτο, διότι η μη υποβολή από τον 

προσωρινό ανάδοχο απαιτούμενου από τη διακήρυξη δικαιολογητικού 

κατακύρωσης, μη ζητηθέντος όμως από την αναθέτουσα αρχή ως ελλείποντος, 

δεν συνεπάγεται αυτομάτως και άνευ ετέρου τον αποκλεισμό του, αλλά 

υποχρεώνει την αναθέτουσα αρχή να προβεί στην οφειλόμενη κλήση του για 

συμπλήρωση του ελλείποντος δικαιολογητικού (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 29/2019). 

17. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του 

άρθρου 367 του Ν. 4412/2016 (και τις αντίστοιχες διατάξεις των παραγράφων 4 

και 5 του άρθρου 18 του Π.Δ. 39/2017), προκύπτει ότι σε περίπτωση αποδοχής 

της προδικαστικής προσφυγής, η ΑΕΠΠ ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη 

της αναθέτουσας αρχής ή την επίδικη παράλειψή της και αναπέμπει την 
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υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην 

οφειλόμενη ενέργεια, συμμορφούμενη προς την απόφαση της ΑΕΠΠ, η οποία 

δεν έχει εξουσία ούτε να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη πράξη ούτε να 

προβεί η ίδια στην οφειλόμενη ενέργεια, καθ’ υποκατάσταση της αναθέτουσας 

αρχής (ΣτΕ ΕΑ 54/2018, σκ. 8).  

18. Επειδή, ειδικότερα, όπως παγίως έχει κριθεί από τη  νομολογία, η 

ακύρωση διοικητικής πράξης επαναφέρει την υπόθεση στο χρόνο έκδοσης της 

πράξης που έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση δε σύνθετης διοικητικής ενέργειας, 

όπως είναι η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

επιλαμβανόμενη και πάλι της υπόθεσης, μετά από ακυρωτική απόφαση, πρέπει 

να κρίνει από το σημείο στο οποίο αναφέρεται η ακύρωση και εντεύθεν (βλ. κατ’ 

αναλογία ΣτΕ 2666/2017, 3335/1988, 2262/1987).  

19. Επειδή, από τη συνδυαστική εφαρμογή των ως άνω όρων της 

διακήρυξης, την τήρηση των αρχών του ενωσιακού δικαίου και εφαρμογή του 

οικείου νομικού πλαισίου αλλά και τα πραγματικά δεδομένα της προς εξέταση 

υπόθεσης, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή.  

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

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

 

Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται τη Προσφυγή. 

Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 1089/2019 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (με αρ. πρωτ. 137310/1479/ 

13.05.2019 και ΑΔΑ: ΩΞ6Φ7Λ6-ΨΜΠ) με θέμα: «Έγκριση του από 6.5.2019 

Πρακτικού υπ' αρ. 2, του διαγωνισμού: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού 

Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2019-2020», με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.988.631,23€ άνευ ΦΠΑ, με την οποία 
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κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην εταιρεία «…» και αναπέμπει στην 

αναθέτουσα αρχή για τα νόμιμα,  σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου στη προσφεύγουσα. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 09 Ιουλίου 2019 και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 29 Ιουλίου 2019.  

 

      Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας 

 

          Μαρία Κων. Μανδράκη                          Ελένη Κατσίκα     

 


