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Εξέταση προσφυγών των οικονοµικών φορέων «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Ε. & Ε.Ε» και «ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΝΙΚ-ΡΕΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» κατά της 
αριθµ. 329/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αλεξ/πολης.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 
 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 227,  238  και 280   Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 

Α’/07-06-2010), όπως ισχύουν. 

2. Το Π.∆ 142/27-12-2010, «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης», 

(ΦΕΚ 235 Α’/27-12-2010).  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/ 2015) καθώς και την 

αριθ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.∆.∆/26-5-2017 Α∆Α: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών για το διορισµό του Συντονιστή  της Α.∆.Μ.Θ. 

4. Τις διατάξεις του  Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-∆ιορθ.Σφαλµ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και 

ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : ∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5  Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων, σχετικά µε οδηγίες 

συµπλήρωσης για το "Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης" (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 

4 του Ν. 4412/2016 (Α 147)" και την Κατευθυντήρια Οδηγία 18 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Ελληνική   
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∆ηµοσίων, σχετικά µε Οδηγίες συµπλήρωσης των Πρωτότυπων Τευχών ∆ιακήρυξης ανοικτής 

διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων έργου του Ν. 4412/2016 (Α 147)". 

5. Τις από 18-10-2017 και 19-10-2017 (ηµεροµηνία εισόδου στην Υπηρεσία µας) προσφυγές των  

οικονοµικών φορέων «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Ε. & Ε.Ε» και «ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΝΙΚ-

ΡΕΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» αντίστοιχα κατά της αριθµ. 329/2017 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής ∆ήµου Αλεξ/πολης. 

6. Την αριθ.329/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αλεξ/πολης, αναφορικά µε τη 

γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού επί των ενστάσεων κατά του πρακτικού κατά  της 

αριθ.294/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  µε θέµα «Έγκριση πρακτικού ανοικτού 

µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «Ανακατασκευή Παλιάς Βιβλιοθήκης για τη δηµιουργία 

πινακοθήκης». 

7. Την αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του 

έργου  «Έγκριση πρακτικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «Ανακατασκευή 

Παλιάς Βιβλιοθήκης για τη δηµιουργία πινακοθήκης».  

8. Τα αριθ. 22968/23-10-2017 και 23034/23-10-2017 έγγραφά µας προς το ∆ήµο  Αλεξ/πολης, µε 

τα οποίο ζητήθηκαν στοιχεία και απόψεις επί των  προσφυγών. 

9. Το αριθµ  51565/27-10-2017 έγγραφο  του ανωτέρου ∆ήµου , µε το οποίο εστάλησαν τα 

ζητηθέντα στοιχεία ,το οποίο περιήλθε  στην Υπηρεσία µας στις 27-10-2017  και έλαβε  αριθµό 

πρωτοκόλλου 23763. 

8. Την αριθµ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Β/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή     

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί “Ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων σε 

οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους 

προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης». 

 

 

Σ Κ Ε Φ Θ Η Κ Α Μ Ε 

 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου  227  του  Ν. 3852/10 ορίζεται ότι «1.α. Οποιοσδήποτε έχει 

έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των 

δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσµων 

για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της 

απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση 

αυτής ... 2. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγή µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω  προθεσµία χωρίς να 

εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί». 

Επειδή, στις διατάξεις  του άρθρου 238 του ως άνω νόµου ορίζεται ότι: «1.Μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων 
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κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……». 

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.∆. 142/2010, µέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α. 

και των νοµικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν.3852/2010, ασκείται 

από το Τµήµα Προσωπικού και τα Τµήµατα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Επειδή, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αριθ. 7666/11/07-02-2007 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως ισχύει, σε περίπτωση 

υποβολής προσφυγής, ο έλεγχος του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αφορά 

καταρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιµο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι 

παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιµο αυτής, σε διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη(σελ. 

15).  

Επειδή, κατά τις προβλέψεις της ανωτέρω εγκυκλίου ,  προϋποθέσεις του παραδεκτού της 

προσφυγής είναι (α) το άµεσο, προσωπικό και ενεστώς έννοµο συµφέρον του προσφεύγοντος, (β) 

η φύση της προσβαλλοµένης πράξεως και (γ) το εµπρόθεσµον της υποβολής της προσφυγής. 

  

 Στην προκειµένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: 

α)Στις 8-8-2017 διεξήχθη από το ∆ήµο  Αλεξ/πολης µειοδοτικός διαγωνισµός ανοικτής 

διαδιακασίας διαγωνισµός  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27:"Ανοικτή διαδικασία" και την 

παρ.2α του άρθρου 95: "Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών" του Ν.4412/16 

για το έργο  µε τίτλο  «Ανακατασκευή Παλιάς Βιβλιοθήκης για τη δηµιουργία πινακοθήκης» 

συνολικής δαπάνης  345.500,00 € µε ΦΠΑ .  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών 

προσφορών συνέταξε το αριθ  40122/30-08-2017  (1) πρακτικό διαγωνισµού  σύµφωνα µε το 

οποίο  έγιναν  δεκτοί οι τέσσερις  (4) από τους δεκαπέντε (15) συµµετέχοντες  στο διαγωνισµό 

ενώ αποκλείσθηκαν οι υπόλοιποι και εισηγήθηκε ως προσωρινό µειοδότη της σύµβασης την 

ένωση οικονοµικών φορέων «ΧΟΥΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ –ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» η  οποία προσέφερε την 

µεγαλύτερη µέση έκπτωση. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 294/2017 απόφασή της  αποδέχθηκε το ανωτέρω πρακτικό 

της επιτροπής ∆ιαγωνισµού  και κατά αυτής ασκήθηκαν  ενστάσεις από  την ένωση οικονοµικών 

φορέων «Καρυπίδης Νικόλαος – Ρεκαλίδης ∆ηµήτριος»  και  την εταιρία «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

και ΣΙΑ ΕΕ» , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16 και του άρθρου  4.3 της 

διακήρυξης του εν λόγω έργου,  στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του 

φορέα . 

Με την αριθ. 329/2017 απόφασή της   η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Αλεξ/πολης και µετά την 

αριθ. 47038/04-10-2017 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού  1) απέρριψε εξ ολοκλήρου την 

αριθµ. πρωτ.: 43928/18-9-2017 ένσταση της ένωσης οικονοµικών φορέων «Καρυπίδης Νικόλαος – 

Ρεκαλίδης ∆ηµήτριος» κατά της υπ. αριθµ. 294/2017 απόφασης της Ο.Ε. του ∆ήµου Αλεξ/πολης  
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2) απέρριψε µέρος της µε αριθµ. πρωτ.: 44225/19-9-2017 ένστασης της εταιρείας "ΑΛΦΑ 

Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.Ε.»" κατά της υπ. αριθµ. 294/2017 απόφασης της Ο.Ε. του ∆ήµου 

Αλεξ/πολης και 3) διατήρησε την εισήγησή της για την κήρυξη της ένωσης οικονοµικών φορέων " 

ΧΟΥΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ως προσωρινού µειοδότη του έργου, όπως αναφέρεται 

στο Πρακτικό Ι του διαγωνισµού και το οποίο έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 294/2017 απόφαση 

της Ο.Ε. του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης. 

 

  

Στις 18-10-2017 κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας προσφυγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  

227 του Ν. 3852/2010,  από την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε» 

εντός της νόµιµης προθεσµίας των δεκαπέντε (15) ηµερών  και  κατά το έννοµο  συµφέρον της 

 προσφεύγουσας  λόγω συµµετοχής της   στο διαγωνισµό για την εκτέλεση  του 

έργου«Ανακατασκευή Παλιάς Βιβλιοθήκης για τη δηµιουργία πινακοθήκης» . Η  προσφεύγουσα    

προσβάλει την αριθµ. 239/17 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του δήµου Αλεξ/πολης και 

ζητά την ακύρωσή της διότι όπως ισχυρίζεται 1)υφίσταται σχετική  τεκµηρίωση της 

χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής επάρκειας  της µε σχετική αναφορά για το ανεκτέλεστο 

µέρος των εργολαβικών συµβάσεων της , στη σελίδα 14 (Γ (1) Τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)     αντί της σελίδας 13 (Β (6) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια)   του 

υποβληθέντος εντύπου ΤΕΥ∆ και 2) στο κατετεθέν έντυπο ΤΕΥ∆ υπάρχει ρητή αναφορά στο 

[λαίσιο των επαγγελµατικών της δραστηριοτήτων ως εταιρεία και συγκεκριµένα στο πεδίο Α περ 

α του µέρους ΙΙ  . 

Στις 19-10-2017  κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας προσφυγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  

227 του Ν. 3852/2010,  από την  ένωση οικονοµικών φορέων «Καρυπίδης Νικόλαος – Ρεκαλίδης 

∆ηµήτριος» εντός της νόµιµης προθεσµίας των δεκαπέντε (15) ηµερών  και  κατά 

το έννοµο  συµφέρον της  προσφεύγουσας  λόγω συµµετοχής της   στο διαγωνισµό για την 

εκτέλεση  του έργου «Ανακατασκευή Παλιάς Βιβλιοθήκης για τη δηµιουργία πινακοθήκης». Η  

προσφεύγουσα    προσβάλει την αριθµ. 239/17 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του δήµου 

Αλεξ/πολης και ζητά την ακύρωσή της διότι όπως ισχυρίζεται α) υπάρχει αναντιστοιχία ως προς 

την ισχύ της εγγυητικής επιστολής β) θεωρεί ορθή τη συµπλήρωση του µέρους ΙΙ του ΤΕΥ∆ 

,σχετικά µε την ικανοποίηση του άρθρου 96 παρ 7 του Ν. 4412/2016 και γ) θεωρεί ότι µε τη  

συµπλήρωση του  µέρους ΙΙ  ∆ του έντυπου ΤΕΥ∆ έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή εργολαβίας  ικανοποιειώντας έτσι  τη  

σχετική απαίτηση του ΤΕΥ∆. 

 

Συνεπώς  οι ανωτέρω  προσφυγές  κρίνονται τυπικά δεκτές  και πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. 

 

 

 

1. Προσφυγή  της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε» 
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Επειδή,η  διακήρυξη  της  δηµοπρασίας  αποτελεί  κανονιστική  πράξη  που  διέπει  τη  

δηµοπρασία  και  δεσµεύει  τόσο  τη  δηµόσια  αρχή, όσο  και  τους  διαγωνιζόµενους.  Η  

παράβαση  των  ουσιωδών  διατάξεων  αυτής,  δηλαδή  αυτών  που  αποβλέπουν  στην  ουσιώδη  

εξυπηρέτηση  του  σκοπού  της  δηµοπρασίας  οδηγεί  σε  ακυρότητα  των  εγκριτικών  πράξεων  

του  αποτελέσµατος  του  διαγωνισµού,  ενώ  η  παράβαση  τέτοιων  πράξεων  από  τους  

διαγωνιζόµενους  καθιστά  απαράδεκτες  τις  προσφορές  τους   (Ολ ΣτΕ 2137/1993, ΣτΕ 

2162/1999, 3462/1989, 2772/1986). 

Επειδή, στις παρ. 24.1, 24.2 του άρθρου 24 της διακήρυξης ορίζεται: 

« Περιεχόµενο Φακέλου προσφοράς" 24 .Ο φάκελος προσφοράς των διαγωνιζοµένων 

περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα :(α)ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την 

ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». (β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη 

«Οικονοµική Προσφορά» σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 24.2 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα:  

- α)  Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης  (Τ.Ε.Υ.∆.) 

- β)  εγγύηση …….."» 

Επίσης στην τελευταίο εδάφιο της παρ .4.1ε: "Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  

Έγκριση πρακτικού" του άρθρου 4 της ίδιας διακήρυξης ρητά αναφέρεται ότι:  " Στη συνέχεια, η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας την 

ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. …… Ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και υποβολής 

τους." Σε συνέχεια και σε συνδυασµό σύµφωνα µε την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ 18 της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τις 

Αναθέτουσες Αρχές και Οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στους διαγωνισµούς, στην σελ. 39 

αναφέρεται ότι για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ του οικονοµικού φορέα, 

επισηµαίνεται η υποχρέωση εφαρµογής του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.3669/08 (ανεκτέλεστο) για 

τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ.  

 

Α. Ως προς το  λόγο  της προσφυγής,  αναφορικά µε την παράλειψη συµπλήρωσης του πεδίου Β.6  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  του µέρους IV  του ΤΕΥ∆ .   

Επειδή, στο  άρθρο 22.Γ και 22.∆ της διακήρυξης του  ελεγχώµενου διαγωνισµού ορίζεται: «22.Γ. 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. (α)  Σύµφωνα µε το άρθρο 100, του Ν 3669/2008,  

επισηµαίνεται η υποχρέωση εφαρµογής του άρθρου 20 παρ.4 ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) για τις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ» και «22.∆ Τεχνική και 

επαγγελµατική  ικανότητα . Σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008». 

Επειδή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω η δήλωση του ανεκτέλεστου είναι ουσιώδες και σηµαντικό 

στοιχείο για την διαπίστωση της καταλληλότητας του υποψήφιου ανάδοχου ως προς την εκτέλεση 

του  έργου, που απαιτείται από την διακήρυξη στο εν λόγω στάδιο του διαγωνισµού, το οποίο 

αποτελεί  στοιχείο  του κύρους της αντίστοιχης προσφοράς , και σε περίπτωση µη ύπαρξης του  

αιτία αποκλεισµού από το διαγωνισµό.  
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Επειδή από το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης Τ.Ε.Υ.∆ που υπέβαλλε η εταιρεία « 

ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε» προκύπτει ότι το ανεκτέλεστο µέρος των 

εργολαβικών συµβάσεων δεν συµπληρώθηκε σύµφωνα µε τα ανωτέρω στην παρ Β ( οικονοµική 

και χρηµατοοικονοµική επάρκεια) αλλά στην παρ Γ   (τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα) του 

µέρους ΙV (Κριτήρια επιλογής) . 

Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση  η υποχρέωση του οικονοµικού φορέα έχει εκπληρωθεί µε 

την αναφορά περί ανεκτέλεστου  στο πεδίο Γ πληρώντας κατ΄αυτόν τον τρόπο την υποχρέωση 

εφαρµογής του άρθρου 22Γ της διακήρυξης και της αριθ. 18  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ. 

Επειδή, καλύφθηκε η απαίτηση της ανωτέρω διακήρυξης ως προς την δήλωση  του  ανεκτέλεστου 

µέρους των εργολαβικών συµβάσεων και συνεπώς  δεν υφίσταται ουσιώδης πληµµέλεια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας που να επιφέρει την ακύρωση της προσβαλλόµενης πράξης . 

   Συνεπώς ο ισχυρισµός αυτός της   προσφεύγουσας   θα πρέπει να γίνει αποδεκτός  . 

 

Β. Ως προς το  λόγο  της προσφυγής αναφορικά µε την παράλειψη συµπλήρωσης του πεδίου Γ.1 

του µέρους IV του ΤΕΥ∆ επί των κριτηρίων τεχνικής και επεγγελµατικής ικανότητας.  

Επειδή, στο  µέρος ΙV «κριτήρια επιλογής» στην περίπτωση Γ «Τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα» του εντύπου ΤΕΥ∆  ορίζεται:  «Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει 

πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 

που αναφέρονται στη διακήρυξη. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.1) Οι ακόλουθοι τίτλοι 

σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή 

τον εργολάβο,και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:». 

Επειδή, στις διατάξεις του  άρθρου 22 «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής» της διακήρυξης  ορίζεται 

«Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β 

πρέπει να ικανοποιείται από κάθε µέλος της ένωσης.....22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα (α) Σύµφωνα µε το άρθρο 100, του Ν 3669/2008». 

Οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3669/08 αναφέρονται στις τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. 

Επειδή, στο  µέρος ΙI περίπτωση Α του έντυπου ΤΕΥ∆ που κατέθεσε η προσφεύγουσα εταιρεία  

αναφέρεται ότι αποτελεί πιστοποιηµένο οικονοµικό φορέα εγγεγραµµένο στο ΜΕΕΠ , o  αριθµος 

εγγραφής που κατέχει, η ηλεκτρονική διεύθυνση  στην οποία διατίθεται η εν λόγω πιστοποίηση 

και το πλαίσιο δραστηριοτήτων της εταιρείας (οικοδοµικά, υδραυλικά, 2η Η/Μ, 2η οδοποιϊα). 

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις της διακήρυξης προκύπτει ότι υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να 

έχει τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα αναφορικά τις τάξεις και τις κατηγορίες του ΜΕΕΠ. Η εν 

λόγω  τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα δηλώνεται στο έντυπο ΤΕΥ∆ που περιλαµβάνεται στο 

φάκελο προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού.  

Επειδή, η   προσφεύγουσα εταιρεία δεν έχει συµπληρώσει στην  περ. Γ(1) µέρος  ΙV του ΤΕΥ∆ τις 

πληροφορίες για τις τάξεις και τις κατηγορίες του ΜΕΕΠ όµως έχει δηλώσει τις εν λόγω 
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πληροφορίες στην περ. Α  µέρος  ΙΙ του εντύπου ΤΕΥ∆. Συνεπώς ικανοποιούνται οι εν λόγω 

απαιτήσεις της διακήρυξης κατά την συµπλήρωση του εντύπου ΤΕΥ∆ και η ανωτέρω παράλειψη 

είναι  επουσιώδης. 

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνουµε το λόγο της προσφυγής ως βάσιµο. 

 

2)Προσφυγή της ένωσης  οικονοµικών φορέων «ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΝΙΚ-ΡΕΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»  

Επειδή,η  διακήρυξη  της  δηµοπρασίας  αποτελεί  κανονιστική  πράξη  που  διέπει  τη  

δηµοπρασία  και  δεσµεύει  τόσο  τη  δηµόσια  αρχή, όσο  και  τους  διαγωνιζόµενους.  Η  

παράβαση  των  ουσιωδών  διατάξεων  αυτής,  δηλαδή  αυτών  που  αποβλέπουν  στην  ουσιώδη  

εξυπηρέτηση  του  σκοπού  της  δηµοπρασίας  οδηγεί  σε  ακυρότητα  των  εγκριτικών  πράξεων  

του  αποτελέσµατος  του  διαγωνισµού,  ενώ  η  παράβαση  τέτοιων  πράξεων  από  τους  

διαγωνιζόµενους  καθιστά  απαράδεκτες  τις  προσφορές  τους   (Ολ ΣτΕ 2137/1993, ΣτΕ 

2162/1999, 3462/1989, 2772/1986). 

Επειδή, στις παρ. 24.1, 24.2 του άρθρου 24 της διακήρυξης ορίζεται: 

« Περιεχόµενο Φακέλου προσφοράς" 24 .Ο φάκελος προσφοράς των διαγωνιζοµένων 

περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα :(α)ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την 

ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». (β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη 

«Οικονοµική Προσφορά» σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 24.2 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα:  

- α)  Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης  (Τ.Ε.Υ.∆.) 

- β)  εγγύηση …….."» 

Επίσης στην τελευταίο εδάφιο της παρ .4.1ε: "Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  

Έγκριση πρακτικού" του άρθρου 4 της ίδιας διακήρυξης ρητά αναφέρεται ότι:  " Στη συνέχεια, η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας την 

ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. …… Ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και υποβολής 

τους." 

Α.Ως προς λόγο , σχετικά µε την ισχύ της εγγυητικής επιστολής. 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου  72 παρ. 1   του Ν. 4412/2016  ορίζεται : 1.Οι αναθέτουσες 

αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη 

εγγυήσεων: 
α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε 

συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της 

εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 

προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµά των. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην 

ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή 

µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  97 του Ν. 4412/2016  «1……. 3.Στις διαδικασίες 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φoρείς για 

χρονικό διάστηµα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και ανέρχεται κατ' ελάχιστον σε έξι (6) 

µήνες, µέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύµβαση. ……… 

Επειδή, περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ 3 της σχετικής διακήρυξης η εγγύηση 

συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι µέχρι τις 08-08-2018 (εννέα µήνες+ 30 µέρες), 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συµµετοχής. 

Επειδή, στην παρ. 15.3 της διακήρυξης καθορίζεται η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της εγγύησης 

συµµετοχής η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της σχετικής διακήρυξης.  

Επειδή, στην  σχετική διακήρυξη  καθορίζεται ρητά η 8-8-2018 ως ηµεροµηνία λήξης του χρόνου 

ισχύος της εγγυητικής επιστολής , η διάρκεια ισχύος της οποίας καθορίσθηκε  σύµφωνα µε τις 

ανωτέρω διατάξεις. 

Επειδή, η εγγυητική επιστολή που κατέθεσε η  προσφεύγουσα είχε διάρκεια ισχύος 310 ηµέρες  

από την ηµεροµηνία διαγωνισµού,   ο οποίος διενεργήθηκε  στις 8-8-2017,   δεν  θα  ήταν σε ισχύ 

την ηµεροµηνία λήξης του χρόνου ισχύος που είχε ορισθεί από τη διακήρυξη,  ήτοι την 8-8-2018 .  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο ισχυρισµός που προβάλλεται στο λόγο αυτό της προσφυγής, κρίνεται 

αβάσιµος. 

 

Β.Ως προς λόγο, σχετικά µε την «Συµπλήρωση µέρους II του ΤΕΥ∆». 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 7  του Ν. 4412/2016  ορίζεται : « Η ένωση 

οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονοµικούς φoρείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής». 

Επειδή, στα τυποποιηµένα έντυπα υπεύθυνης δήλωσης Τ.Ε.Υ.∆ που υπέβαλλαν τα µέλη της 

ένωσης «Καρυπίδης Νικόλαος – Ρεκαλίδης ∆ηµήτριος» προσδιορίζεται το είδος και η έκταση 
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συµµετοχής του καθενός  (100%  Οικοδοµικά και 100% Ηλεκτροµηχανολογικά)  χωρίς να 

αναφέρεται  η κατανοµή της συνολικής αµοιβής µεταξύ τους. 

Επειδή,  στην προκειµένη περίπτωση  το ανωτέρω άρθρο απαιτεί ρητά στην προσφορά της 

ένωσης οικονοµικών φορέων να  συµπεριλαµβάνεται και η κατανοµή αµοιβής  µεταξύ τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο ισχυρισµός που προβάλλεται στο λόγο αυτό της προσφυγής, κρίνεται 

αβάσιµος. 

Γ. Ως προς λόγο, σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας. 

Επειδή, στο  µέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα» περίπτωση ∆ 

«Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός 

φορέας» ορίζεται «.....Υπεργολαβική ανάθεση : Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;”. 

Επειδή, στο  µέρος ΙV “κριτήρια επιλογής” στην περίπτωση Γ(10) ορίζεται “..... Τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα” 10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό 

µορφή υπεργολαβίαςi το ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:». 

Επειδή, η   προσφεύγουσα έχει συµπληρώσει στην  περ. ∆ µέρος  ΙΙ του  εντύπου ΤΕΥ∆ για την 

υπεργολαβική ανάθεση την επιλογή “όχι” και δεν έχει συµπληρώσει  την  περ. Γ(10) µέρος  ΙV του 

εντύπου ΤΕΥ∆. 

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις της διακήρυξης προκύπτει ότι στο φάκελο προσφοράς του 

υποψήφιου αναδόχου περιλαµβάνεται, επί ποινή αποκλεισµού, το έντυπο ΤΕΥ∆. Στο  µέρος ΙΙ 

περίπτωση ∆ του εντύπου ΤΕΥ∆ δηλώνεται εάν ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης να προβεί σε υπεργολαβική ανάθεση και στο  µέρος ΙV  περίπτωση Γ(10) 

του εντύπου ΤΕΥ∆ δηλώνονται τα τµήµατα και το ποσοστό της  υπεργολαβική ανάθεσης. Συνεπώς 

η υποχρέωση δήλωσης πληροφοριών για τα τµήµατα και το ποσοστό της  υπεργολαβική ανάθεσης  

στο  µέρος ΙV  περίπτωση Γ(10)  του εντύπου ΤΕΥ∆ υφίσταται µόνο όταν ο υποψήφιος ανάδοχος 

έχει δηλώσει  ότι προτίθεται να προβεί σε υπεργολαβική ανάθεση. 

Επειδή, η  προσφεύγουσα εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να προβεί σε  υπεργολαβική 

ανάθεση και εποµένως δεν δηµιουργείται καµία υποχρέωση σ΄ αυτήν για την συµπλήρωση της 

περίπτωση Γ(10) µέρος  ΙV  του εντύπου ΤΕΥ∆.  

Για το λόγο αυτό κρίνουµε το σκέλος αυτό της προσφυγής βάσιµο 

 

                                             Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

1. Αποδεχόµαστε  την από 18-10-2017 (ηµεροµηνία εισόδου στην Υπηρεσία µας)  προσφυγή της 

εταιρείας «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Ε. & Ε.Ε» κατά της αριθµ. 329/2017 απόφασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αλεξ/πολης και ακυρώνουµε αυτήν  για τους λόγους που 

αναφέρονται στο  σκεπτικό της παρούσης απόφασης. 
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2.Απορρίπτουµε την από  19-10-2017 (ηµεροµηνία εισόδου στην Υπηρεσία µας)  προσφυγή της 

εταιρείας  «ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΝΙΚ-ΡΕΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» κατά της αριθµ. 239/2017 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αλεξ/πολης, για τους λόγους που αναφέρονται στο  σκεπτικό της 

παρούσης απόφασης. 

Η παρούσα απόφαση αυτή µπορεί να προσβληφθεί από οποιοδήποτε έχει έννοµο συµφέρον 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της   Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου  152 του ιδίου νόµου , που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4  Τ.Κ. 69100 Κοµοτηνή ,εντός (1) 

ενός µηνός  από την κοινοποίηση αυτής  . 

   
        

                                                                                                
          Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ                                                                      

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
     ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  -ΘΡΑΚΗΣ                                                                      

1. ∆ήµο  Αλεξ/πολης  
2.ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Ε. &ΣΙΑ 
Ε.Ε. 
  (∆ια του ∆ήµου µε   αποδεικτικό    επίδοσης    
που θα  µας στείλει). 
3. ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΝΙΚ-ΡΕΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4.Λοιπούς συµµετέχοντες στο διαγωνισµό  
  (∆ια του ∆ήµου µε   αποδεικτικό    επίδοσης    
που θα  µας στείλει). 
 

 
    
 
       ∆Ρ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 
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