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ΠΡΟΣΦΥΓΗ  

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.  

 
 
 
 
(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ 
 
 
Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή:  
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
(Κ.Ε.Κ.) ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο: «Κ.Ε.Κ. 
ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ». 
 
Διεύθυνση:  
Ηρώων Πολυτεχνείου 40, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 163 41 
 
Αρ. Τηλεφώνου : 2109942373 
 
Αρ. Φαξ : 2109956728 
 
e-mail: info@euroergasiaki.gr 
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(2)  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
 
Ονομασία : Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) 
 
 
Διεύθυνση : Ασκληπιού 23, Τ.Κ. 10 680, Αθήνα. 
 
Αρ. Τηλεφώνου : 210 3614978 Αρ. Φαξ : 210 3641402 
 
e-mail : info@pedmede.gr 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αρ. Διακήρυξης 01/2018 
Αρ. πρωτ.8441/Β3/1824 

 
Στο ΚΗΜΔΗΣ έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ 

18REQ004252651. 
 

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

870.000€, μη υποκειμένης σε ΦΠΑ 

 

(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
 

(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Δεν έχει κατακυρωθεί 

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο) 

 

(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο) 
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(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Α. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης 

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών (ΠΕΔΜΕΔΕ), (αναφερόμενη και 

ως «Αναθέτουσα Αρχή») διακήρυξε Ανοικτό Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για 

το έργο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 8441/Β3/1824/20.12.2018), με καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 29.01.2019, προϋπολογισμού 

870.000€ για υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ. Η διακήρυξης αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ την 21.12.2018 και έλαβε  έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ 18REQ004252651. 

Β. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της 

Σύμβασης:  

 
21.12.2018 
 
Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος: 
 
Δεν έχει υποβληθεί ακόμα. 
 
Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή 
απόφασης: 
 
05.01.2019 (τεκμαιρόμενη βάσει άρθρου 361 παρ. 1 περ. γ’ εδ. β’ του ν.4412/2016) 
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(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

1. ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ 

Στο άρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 

Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) ορίζεται ότι: «Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε 

συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, 

να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής».  

Περαιτέρω, στο άρθρο 361 παρ. 1 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε 

με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 

μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, 

γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά 

την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.». 

Εν προκειμένω, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. πρωτ. 

8441/Β3/1824/20.12.2018 διακήρυξη της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών 

(ΠΕΔΜΕΔΕ), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 21.12.2018 και έλαβε  έλαβε μοναδικό 

κωδικό ΑΔΑΜ 18REQ004252651. Άρα, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται για την εταιρεία 

μας μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι 

τεκμαίρεται την 05.01.2019, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ’ εδ. β’ του ν.4412/2016. 

Επομένως, η παρούσα προδικαστική προσφυγή ασκείται εμπροθέσμως, επειδή κατά 

το χρόνο άσκησής της δεν έχει παρέλθει προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
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της ως άνω πλήρους γνώσης της προσβαλλομένης, η οποία εκπνέει την Τρίτη 15.01.2019, 

σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ’ εδ. α’ του ν.4412/2016. 

Περαιτέρω, η εταιρεία μας τυγχάνει Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

δραστηριοποιούμενη στον κλάδο που αφορά το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης 

σύμβασης, επιθυμεί και έχει έννομο συμφέρον να συμμετέχει υποβάλοντας προσφορά στον 

Διαγωνισμό που πρόκειται να διεξαχθεί δυνάμει αυτής. 

Λαμβάνοντας, ωστόσο, γνώση του περιεχομένου των κάτωθι αναλυτικώς 

αναφερόμενων όρων της ως άνω Διακήρυξης, διαπιστώσαμε τη μη νομιμότητα αυτών και, 

επομένως, μετ’ εννόμου συμφέροντος προσφεύγουμε κατά αυτής, διότι η συμμετοχή μας σε 

μία διαδικασία παραβιάζουσα τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και, ιδίως, του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού, διακινδυνεύει  τα συμφέροντα της εταιρείας μας, όπως 

αναλυτικώς θα εκτεθεί και επί του βασίμου της παρούσας, εφόσον:   

Α. Επιτρέπει τη συμμετοχή εταιρειών που ήταν επιχειρηματικά ανενεργές και δε 

διαθέτουν την εκ του νόμου απαιτούμενη τεχνική καταλληλότητα, τουλάχιστον, κατά την 

τελευταία τριετία, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και του αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού.  

Β. Δεν επιτρέπει την έκδοση εγγυητικής επιστολής από ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ, όπως ρητώς προβλέπει το άρθρο 72 παρ. 3 εδ. α’ του ν.4412/2016, 

στερώντας έτσι ένα σημαντικό εργαλείο που προτίθετο να ενεργοποιήσει η εταιρεία μας. 

Γ. Η διακήρυξη πάσχει σημαντικών ασαφειών, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση στους 

διαγωνιζομένους και, συνεκδοχικά και στην εταιρείας μας, η οποία προτίθεται να υποβάλει 

προσφορά. 

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω προκύπτει πρόδηλη βλάβη μας από την ως άνω 

προσβαλλόμενη πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, δεδομένου ότι, κατά πρώτον, με αυτή 

υποχρεούμαστε να συμμετάσχουμε σε μια μη νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία, όπου θα 

μπορούσαν παραδεκτώς να λάβουν μέρος οικονομικοί φορείς, οι οποίοι δεν είναι ικανοί να 
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διασφαλίσουν την άρτια και προσήκουσα εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, 

νοθεύοντας τοιουτοτρόπως τον ανταγωνισμό και θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντα της 

εταιρείας μας. Κατά δεύτερον, παρεμποδίζεται η συμμετοχή της εταιρείας μας στο μέτρο που 

δεν μπορεί να προσκομίσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται από ασφαλιστική 

εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 3 εδ. α’ του ν. 4412/2016. Κατά 

τρίτον, η διακήρυξη πάσχει ασαφειών που δημιουργούν σύγχυση και παρακωλύουν την 

ασφαλή συμμετοχή μας στην υπό κρίση διαγωνιστική διαδικασία.   

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, η παρούσα προδικαστική προσφυγή ασκείται 

παραδεκτώς και πρέπει να εξεταστεί ως προς την βασιμότητά της. 

2. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

Α. Παράβαση νόμου αναφορικά με τα κριτήρια τεχνικής καταλληλότητας 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6. παρ. 2 εδ. α’ της διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού 

(Σελ. 19): «Εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων (συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης και πιστοποίησης) που να αποδεικνύεται από την ολοκλήρωση τους κατά την 

τελευταία πενταετία (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών.» 

Όπως τονίζεται παγίως από την ενωσιακή νομολογία, στόχος της σχετικής 

δευτερογενούς νομοθεσίας, δηλαδή των Οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, 

είναι η προώθηση του «πραγματικού» ή «αποτελεσματικού» ανταγωνισμού εντός όλων των 

κρατών – μελών (ενδεικτικά ΔΕΚ της 11-1-2005, υπόθ. C-26/03, Stadt Halle). Πρέπει συναφώς 

να προστεθεί ότι το άνοιγμα στον ανταγωνισμό δεν συναρτάται μόνον με τη διασφάλιση του 

κοινοτικού συμφέροντος στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων και υπηρεσιών, 

αλλά εξίσου με το συμφέρον της ίδιας της αναθέτουσας αρχής, η οποία διαθέτει με τον τρόπο 

αυτόν ευρεία δυνατότητα επιλογής σε σχέση με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

απόψεως και πλέον αρμόζουσα προς τις καθορισθείσες ανάγκες προσφορά (Δ. Ράικος, Δίκαιο 

Δημοσίων Συμβάσεων, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 158). Με άλλα λόγια, 

η ανάπτυξη του πραγματικού ανταγωνισμού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων δεν 

αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο, το οποίο αποσκοπεί τόσο στην ανάπτυξη της ελεύθερης 
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αγοράς, όσο και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών των 

αναθέτουσών αρχών. 

Έκφανση της ισορροπίας μεταξύ της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των αναγκών της 

αναθέτουσας αρχής και της ανάπτυξης του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού αποτελεί ο 

θεσμός των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Ειδικότερα, (βλ. ΑΕΠΠ 120/2017, σκ. 5), από 

διαδικαστικής πλευράς, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής καθορίζουν το καταρχήν αποδεκτό 

της προσφοράς, ενώ τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης (ή κριτήρια αξιολόγησης) το 

πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, ήτοι εκείνου με τη συμφερότερη προσφορά, μεταξύ 

των καταρχήν αποδεκτών, ως εκρίθησαν δια των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

προηγουμένως, διαγωνιζομένων. Από ουσιαστικής πλευράς, τα κριτήρια επιλογής σκοπούν 

στη διασφάλιση ενός ελάχιστου ανεκτού επιπέδου καταλληλότητας, ικανότητας και 

επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων, άνευ της υπάρξεως του οποίου δεν είναι καν 

επιθυμητή και ούτως προαποκλείεται από τη διακήρυξη, από την αναθέτουσα, όχι μόνο η 

ανάθεση της σύμβασης στον συγκεκριμένο μη επαρκή υποψήφιο, αλλά και η ίδια η εν γένει 

ανάθεσή της σε κάποιον εκ των συμμετεχόντων, εφόσον ουδείς εξ αυτών δεν καλύψει αυτό 

το ελάχιστο επίπεδο. Συνέπεια τούτων, άλλωστε, ο καθορισμός κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

είναι ανεξάρτητος του καθορισμού του κριτηρίου ανάθεσης της σύμβασης, ήτοι αυτού της 

χαμηλότερης τιμής ή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (βλ. 

ΕΑΑΔΗΣΥ, Κατευθυντήρια Οδηγία 13/2016, σελ. 2). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας 

επιβάλλουν σε κάθε διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης να 

προβλέπει κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης που σχετίζονται με την ορθή και 

αποτελεσματική εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης (ΕΣ Τμ. VI 2654/2014, σκ. ΙΙΙ). Ο 

καθορισμός των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και των μέσων απόδειξής τους έγκειται στην 

αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη της τη φύση και τις 

ιδιαιτερότητες της σύμβασης, διαμορφώνει κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τα κατάλληλα 

για τη συγκεκριμένη περίπτωση κριτήρια, ώστε να διασφαλισθεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός 

και η επιλογή της βέλτιστης προσφοράς (ΕΣ VI Τμ. 3149/2012, 2484/2012), ήτοι να προκριθεί 

ο συμμετέχων εκείνος ο οποίος δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση με τους βέλτιστους 
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δυνατούς όρους. Στην ίδια γραμμή κινείται και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έχει 

κρίνει ότι απαιτήσεις διακήρυξης, οι οποίες ανάγονται στην τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα συμμετεχόντων, αφορούν στο ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται για την 

εκτέλεση της σύμβασης και είναι νόμιμες, εφόσον συνδέονται ευθέως και είναι ανάλογες 

προς το αντικείμενο και το ύψος του προϋπολογισμού, καθώς, στην περίπτωση αυτή, 

αποβλέπουν στη διασφάλιση της ικανότητας των διαγωνιζομένων να ανταποκριθούν στην 

ομαλή και προσήκουσα υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, περιορίζοντας τις 

επισφάλειες (βλ. ΣτΕ 3719/2011, ΕΑ 1140/2010, 303/2007, 977/2006, οι οποίες έκριναν 

σχετικώς στην περίπτωση των τεχνικών προδιαγραφών). Οι απαιτήσεις αυτές, εφόσον 

κρίνονται πρόσφορες ή αναγκαίες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της 

αναθέτουσας αρχής, δεν παραβιάζουν τους κανόνες του ανταγωνισµού εκ µόνου του λόγου 

ότι συνεπάγονται την αδυναµία ορισμένων οικονομικών φορέων να συμμετέχουν στη 

διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή καθιστούν ουσιωδώς δυσχερή τη συµµετοχή 

αυτή. Τέτοιοι όροι αποσκοπούν στη διασφάλιση των συμφερόντων των αναθετουσών 

αρχών σχετικά με την απρόσκοπτη και βέλτιστη εκτέλεση των ανατιθέμενων συμβάσεων 

(βλ. αντί πολλών ΣτΕ 616/2012, ΣτΕ 539/2013). Η ανάπτυξη ανταγωνισμού είναι προς το 

συμφέρον της αναθέτουσας αρχής, στο πλαίσιο, ωστόσο, του βασικού μελήματος της για 

ανάθεση της σύμβασης σε οικονομικό φορέα ο οποίος θα είναι σε θέση να την εκτελέσει 

άρτια, προς αποφυγή ανώμαλης εξέλιξής της.  

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 1 του ν.4412/2016, για την απόδειξη της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου οι αναθέτουσες αρχές 

«μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α΄...». 

Το Μέρος IΙ του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 απαριθμεί 

εξαντλητικά τα στοιχεία βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αξιολογεί και να 

ελέγχει τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των διαγωνιζομένων, επομένως 

καθιερώνει ένα κλειστό σύστημα περιορίζοντας τους τρόπους αξιολόγησης και ελέγχου που 

διαθέτουν οι ενωσιακές αρχές (ΑΕΠΠ 22/2017 σκ. 20). Σύμφωνα ειδικά με το Μέρος ΙΙ περ. α) 

ii) του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’, το σημαντικότερο αποδεικτικό μέσο που 
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απαιτούν οι αναθέτουσες αρχές, προκειμένου να αποδεικνύονται οι απαιτήσεις τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας, είναι: «ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των 

κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο 

(υπογράμμιση δική μας), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 

δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Όπου κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού 

επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται 

υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από 

την τελευταία τριετία·» 

Άρα, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο νομοθέτης του ν.4412/2016 στην περ. α) ii) 

του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ στάθμισε αφενός την απαίτηση του ενωσιακού 

δικαίου για άνοιγμα στον ανταγωνισμό, αφετέρου, την ανάγκη πραγματικής εξυπηρέτησης 

των αναγκών των αναθετουσών αρχών, με την επιλογή αναδόχου ο οποίος είναι ενεργός κατά 

την τελευταία τριετία κατά μέγιστο όριο, το οποίο διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος έχει 

πρόσφατη σχετική εμπειρία και είναι πράγματι σε θέση να εκτελέσει προσηκόντως και άρτια 

την προκηρυσσόμενη σύμβαση. Συνεπώς μόνον, στις όλως εξαιρετικές περιπτώσεις εκείνες 

που δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός από τον κύκλο των 

συμμετεχόντων που έχουν εκτελέσει σχετικές συμβάσεις κατά την τελευταία τριετία, τότε ο 

νομοθέτης  προβλέπει την εξαιρετική διαδικασία προσφυγής στην επιλογή οι αναθέτουσες 

αρχές να αναζητήσουν υποψηφίους οικονομικούς φορείς που εξετέλεσαν σχετικές συμβάσεις 

πρίν από την ως άνω τριετία. Άρα, ο νομοθέτης του ν.4412/2016 με τις ρυθμίσεις αυτές δεν 

προβλέπει ένα άνευ ορίων άνοιγμα στον ανταγωνισμό, με την απεριόριστη ευχέρεια των 

αναθετουσών αρχών να απαιτούν την απόδειξη εκτέλεσης σχετικών συμβάσεων οποτεδήποτε 

στο χρόνο, αλλά την περιορίζει, θέτοντας κατ’ ανώτατο όριο την τριετία, οριοθετώντας 

τοιουτοτρόπως θεμιτώς την ανάπτυξη ενός προσήκοντος βαθμού ανταγωνισμού, 

προκειμένου να εξευρεθεί ο οικονομικός φορέας που έχει την πρόσφατη και κατάλληλη 

εμπειρία, ως εχέγγυα για την άρτια και προσήκουσα εκτέλεση της  σχετικής σύμβασης.  

Οι προβλέψεις αυτές ενσωματώνουν τις αντίστοιχες προβλέψεις της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ, οι οποίες δικαιολογούται από σκέψεις που περιέχονται στο προίμιό της. 

Ειδικότερα, στην αιτιολογική σκέψη 2 της οδηγίας 2014/24/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την 

κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94, σ. 65), αναφέρονται τα εξής: «[…] οι ισχύοντες 

κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες που εγκρίθηκαν δυνάμει […] της οδηγίας […] 2004/18/ΕΚ 

[…], θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν, για να αυξηθεί η αποδοτικότητα 

των δημόσιων δαπανών, με τη διευκόλυνση ιδίως της συμμετοχής μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες προμήθειες […] . Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που 

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

προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

ένας υποψήφιος ή προσφέρων διαθέτει τις νομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες 

και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης 

[…].». 

Στην ίδια ερμηνευτική γραμμή έχει κινηθεί και η ΕΑΑΔΗΣΥ με την Κατευθυντήρια 

Οδηγία 13/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7), η οποία, ερμηνεύοντας τις ίδιες διατάξεις της ως άνω 

Οδηγίας έκρινε ότι (σελ. 15): «Με τις διατάξεις αυτές της νέας Οδηγίας τίθεται πλέον 

περιορισμός ως προς την απαίτηση των αναθετουσών αρχών να ζητούν την υποβολή 

καταλόγου για την εκτέλεση σχετικών εργασιών, αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς ορίζεται ένα 

μέγιστο χρονικό όριο (τα τελευταία πέντε έτη για τις εργασίες και τα τελευταία τρία έτη για τα 

αγαθά και τις υπηρεσίες). Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή, εάν το κρίνει 

απαραίτητο και για συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, να λαμβάνει υπόψη της τα αποδεικτικά 

μέσα που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει και για το διάστημα πριν από την πενταετία ή την 

τριετία. Στην πραγματικότητα αυτό φαίνεται ήδη να εφαρμόζεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, 

καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (και Παράρτημα ΧΙΙ παρ. 2 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) αφορούν κατ' εξοχήν τον περιορισμό των μέσων που η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να απαιτεί από τους προσφέροντες και όχι τον περιορισμό της χρήσης άλλων 

μέσων που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει. Δεν επιτρέπεται ωστόσο, η 

αναθέτουσα αρχή να απαιτεί την υποβολή των σχετικών αποδεικτικών από όλους τους 

προσφέροντες για το διάστημα πριν από την πενταετία ή την τριετία». Η ως άνω θέση, ότι 

δηλαδή η υπό κρίση διάταξη της περ. α) ii) του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ 
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αφορά και είναι δεσμευτική ως προς τις αναθέτουσες αρχές να ζητάνε αποδεικτικά μέσα για 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά μέγιστο όριο εντός της τελευταίας τριετίας, ενώ δεν είναι 

απαγορευτική για τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ενδεχομένως να επιθυμούν να 

προσκομίσουν αποδεικτικά μέσα που αφορά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της κρίσιμης 

τριετίας, είναι κυρίαρχη και στη θεωρία (Βλ. Σχετικά Sue Arrowsmith “The Law of Public and 

Utilities Procurement”, p. 1223.).Τα ίδια έχει κρίνει και η Αρχή σας με την υπ’αρ. 528/2018 

Απόφασή της, η οποία ακύρωσε όρο διακήρυξης, ο οποίος απαιτούσε από τους υποψήφιους 

οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι εξετέλεσαν δύο (2) αντίστοιχες με την 

δημοπρατούμενη παραδόσεις, χωρίς να ορίζεται καθόλου χρονικό διάστημα, εντός του 

οποίου ώφειλαν να έχουν εκτελεσθεί οι παραδόσεις αυτές. Ειδικότερα, στην απόφαση αυτήν 

κρίθηκε ότι:  «...Δεν επιτρέπεται ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή να απαιτεί την υποβολή των 

σχετικών αποδεικτικών από όλους τους προσφέροντες για το διάστημα πριν από την 

πενταετία ή την τριετία (βλ. κατευθυντήρια Οδηγία 13- απόφαση 303/2015 της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). Και τούτο, γιατί, η αξίωση της Αναθέτουσας 

Αρχής για υποβολή καταλόγου των κυριότερων «παραδόσεων» ή συγκεκριμένου αριθμού 

«παραδόσεων» κατ’ έτος ή συνολικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το μέγιστο 

οριζόμενο, θα περιόριζε αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, γιατί θα σήμαινε κατά τεκμήριο 

περισσότερες «παραδόσεις» από όσες θα έπρεπε να αξιώνει η Αναθέτουσα Αρχή, για να 

αποδείξει την ελάχιστη απαιτούμενη τεχνική ικανότητα. Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για να μην 

αποκλείονται «κατάλληλοι» να εκτελέσουν την σύμβαση οικονομικοί φορείς και έτσι να 

περιορίζεται υπέρμετρα ο ανταγωνισμός, δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα κατά περίπτωση να λαμβάνει υπόψη τις αποδεδειγμένες 

«παραδόσεις» μεμονωμένων υποψηφίων και πέραν του ελάχιστου ορίου της τριετίας, εάν π.χ. 

αξιώνεται ποσότητα τριών «παραδόσεων» αγαθών και ο προσφέρων διαθέτει δύο εντός 

τριετίας και μία παλαιότερα. Κατά τον Ενωσιακό Νομοθέτη, επομένως, η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί να ζητεί παραπάνω από μία «παραδόσεις» αρκεί να μην ζητεί περισσότερες 

«παραδόσεις» από όσες εύλογα θα μπορούσε να έχει εκτελέσει ο οικονομικός φορέας εντός 

μίας τριετίας. Υπό τις ανωτέρω σκέψεις, όταν δεν αξιώνεται από τους οικονομικούς φορείς να 

αποδείξουν πολλές, αλλά δύο (2) «παραδόσεις» συναφών με το δημοπρατούμενο αγαθών, με 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ίσης δυναμικότητας με το δημοπρατούμενο αγαθό, με την 
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ανοιχτή διαδικασία, μπορεί εύλογα να περιμένει κανείς καταρχήν ευρεία συμμετοχή 

οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό. Αν, ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή από την διακήρυξη 

θεωρεί κατάλληλους τους οικονομικούς φορείς που εκτέλεσαν αυτές τις προηγούμενες 

παραδόσεις όχι εντός του μέγιστου οριζόμενου χρονικού διαστήματος της τριετίας, αλλά 

εντός χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου, τότε, αναγνωρίζει άνευ ετέρου ότι οι ζητούμενες 

παραδόσεις είναι τόσο σπάνιες στην σχετική αγορά, ώστε προκειμένου να επιτευχθεί 

ικανοποιητικός ανταγωνισμός αυξάνει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αρκείται να 

την έχει εκτελέσει ο οικονομικός φορέας για να κριθεί κατάλληλος. Σε αυτήν την περίπτωση, 

η απαίτηση να έχει εκτελέσει ο οικονομικός φορέας δύο (2) παραδόσεις με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και ίσης δυναμικότητας με το δημοπρατούμενο αγαθό, ως κριτήριο τεχνικής 

καταλληλότητας είναι μάλλον πέραν του αναλόγου μέτρου, σε μια ανοιχτή διαγωνιστική 

διαδικασία, σε σχέση με τη συνήθη εμπειρία κατάλληλων κατά τα άλλα οικονομικών φορέων 

στη σχετική αγορά και, επομένως, θα πρέπει ο αναθέτων φορέας, προκειμένου νόμιμα να την 

περιλάβει σε μια διακήρυξη, να αιτιολογεί ειδικώς και δεόντως ότι είναι προς εξυπηρέτηση 

του δημοσίου συμφέροντος η συγκεκριμένη απαίτηση σε σχέση με την φύση και το 

αντικείμενο του αγαθού που ζητείται να προσφερθεί. Τα παραπάνω ισχύουν πολύ 

περισσότερο όταν δεν ορίζεται καν χρονικό διάστημα εντός του οποίου καλούνται οι 

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να αποδείξουν ότι έχουν εκτελέσει τις δύο (2) προηγούμενες 

παραδόσεις. Η παράλειψη ορισμού του χρονικού διαστήματος, μάλιστα, εκτός που αντιβαίνει 

στις ρητές ως άνω διατάξεις του Νόμου, παραβιάζει και την αρχή της διαφάνειας και της ίσης 

μεταχείρισης, σύμφωνα με την οποία όλοι οι όροι και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας 

αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στη 

Διακήρυξη του Διαγωνισμού ή στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, κατά τρόπο ώστε, αφενός να 

παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς υποψηφίους η 

δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο 

τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής 

αποτελεσματικός έλεγχος του εάν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα 

κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση (ΔΕΕ, Απόφαση της 29.04.2005, Υπόθεση C-

496/1999, CAS Succhi di Frutta SpA, σκέψη 111 κλπ).» 
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Επομένως, η Αρχή σας, ερμηνεύοντας τις ανωτέρω διατάξεις, έκρινε ότι η 

αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο της τριετίας, εκτός εάν οι 

ζητούμενες υπηρεσίες είναι τόσο σπάνιες στην σχετική αγορά, ώστε, προκειμένου να 

επιτευχθεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός, θα πρέπει αναπόδραστα να διερευνηθεί το χρονικό 

διάστημα εντός του οποίου αρκείται να τις έχει εκτελέσει ο οικονομικός φορέας, για να κριθεί 

κατάλληλος.  

Στην προκείμενη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή με το άρθρο 2.2.6. παρ. 2 εδ. α’ της 

διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού (Σελ. 19) υπερέβη το ανώτατο όριο της τριετίας που 

θέτει η περ. α) ii) του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’, απαιτώντας «Εμπειρία στην 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων (συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης) 

που να αποδεικνύεται από την ολοκλήρωση τους κατά την τελευταία πενταετία (2013, 2014, 

2015, 2016, 2017) πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.», χωρίς 

τούτο να δικαιολογείται από την σπανιότητα των ζητουμένων υπηρεσιών (υπηρεσίες 

κατάρτισης και πιστοποίησης) ώστε, προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός 

ανταγωνισμός, να δικαιολογείται η αύξηση του χρονικού διάστημα εντός του οποίου αρκείται 

να την έχει εκτελέσει ο οικονομικός φορέας για να κριθεί κατάλληλος.  

Πράγματι οι υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης καθετί άλλο παρά σπανιότητα 

εμφανίζουν. Είναι κοινός τόπος ότι στον τομέα των υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 

δραστηριοποιείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός οικονομικών φορέων και, ως εκ τούτου, 

αναπτύσσεται σε αυτόν έντονος ανταγωνισμός. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι κατά την 

τελευταία τριετία έχουν ολοκληρωθεί πολυάριθμα συναφή έργα κατάρτισης και 

πιστοποίησης από πολλές δεκάδες οικονομικούς φορείς (Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης), οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην υπό κρίση 

διαγωνιστική διαδικασία, στην περίπτωση που ως απόδειξη της τεχνικής καταλληλότητας 

οριοθετείτο το εκ του νόμου προβλεπόμενο διάστημα των τριών ετών από τη δημοσίευση της 

διακήρυξης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν.4412/2106, μια σύμβαση θεωρείται 

ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) οι υπηρεσίες 

παρασχέθηκαν στο σύνολο τους. β) παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι 

υπηρεσίες που παραδόθηκαν, γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
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προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και δ) εκπληρώθηκαν και οι λοιπές 

συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Όπως έχει ερμηνευθεί η 

αντίστοιχη προγενέστερη του ν.4412/2106 διάταξη από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην 

περίπτωση των συμβάσεων έργων (όπου το αντίστοιχο ανώτατο όριο αναζήτησης εμπειρίας 

από την αναθέτουσα αρχή είναι η πενταετία αντί της τριετίας), κρίσιμος για τον υπολογισμό 

της πενταετίας αυτής ήταν ο χρόνος περαίωσης της συμβατικής σχέσης και όχι των 

κατασκευαστικών εργασιών (ΣτΕ Ε.Α. 57/2014 και σχετικό σχόλια. Δ. Ράικος, Ε. Βλάχου και Ευ. 

Σαββίδη, Δημόσιες Συμβάσεις Ν. 4412/2016, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2018, σελ. 

795).Η συμβατική σχέση περαιώνεται με την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης του 

φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, η οποία διαπιστώνει την ολοκλήρωση του φυσικού 

αντικειμένου και το γεγονός ότι εκπληρώθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις από αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη.  

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι μεγάλο πλήθος ΚΕΚ που είχαν αναλάβει και υλοποιήσει 

την κατάρτιση και πιστοποίηση ωφελουμένων στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου του 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό, εάν τούτος 

είχε θέσει ως όριο την εν θέματι τριετία, διότι ο χρόνος περαίωσης της συμβατικής σχέσης 

και, συνεπώς, ολοκλήρωσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών κατάρτισης και 

πιστοποίησης είναι εντός του έτους 2016 ή και του 2015. 

Επί παραδείγματι, όπως προκύπτει και από τα δημόσια έγγραφα, τα οποία είναι 

διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (http://www.eye-

ekt.gr/(S(fthdxg3d0yoiyu45sej4vmjq))/eye/StaticPage.aspx?pagenb=51928), κατά πρώτον, 

αναφορικά με τα έργα με τίτλο «1.ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑ∆ΩΝ ΑΠΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑµεΑ) ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 

ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, 2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑ∆ΩΝ ΑΠΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
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ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑµεΑ) ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 

ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ, 3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΟΜΑ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑµεΑ) ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 

ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» εξεδόθη η με αριθ. Πρωτ. 5.25931/5.20204/23-10-2015 Απόφαση της 

Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Σχετ. Ι), με την οποία 

αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του οικονοµικού 

αντικειµένου και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή της Αίτησης Αποπληρωµής Υποέργων 

µέχρι και την 27/11/2015. Τα εν θέματι έργα που αφορούσαν, συναφείς με την παρούσα, 

υπηρεσίες κατάρτισης ολοκληρώθηκαν, κατά τα ανωτέρω, εντός του 2016. Όπως προκύπτει 

από την, συναφή με τα έργα αυτά, υπ’ αριθ. Πρωτ. 3.30009/5.18307/31.10.2013 Απόφαση 

Κατακύρωσης (Σχετ. ΙΙ, ΙΙΑ & ΙΙΒ), οι οικονομικοί φορείς που ανέλαβαν την παροχή των 

υπηρεσιών κατάρτισης και, συνεκδοχικώς, ολοκλήρωσαν τις υπηρεσίες αυτές κατά το έτος 

2016, είναι πολλές δεκάδες!!! 

Κατά δεύτερον, αναφορικά με το έργο «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα κέντρα 

επαγγελματικής κατάρτισης με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα 

αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) α. στις 8 περιφέρεις 

σύγκλισης β) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και γ) στις 2 περιφέρειες σταδιακής 

εισόδου», εξεδόθη η με αριθ. Πρωτ. 4.31509/5.22383 /13-11-2014 Πράξη της Προϊσταμένης 

της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (Σχετ. ΙΙΙ), με την οποία καλούνταν οι ανάδοχοι να 

υποβάλουν έως την 31.12.2014 πλήρη φάκελο για την αποπληρωμή των έργων. Τα εν θέματι 

έργα που αφορούσαν, συναφείς με την παρούσα, υπηρεσίες κατάρτισης ολοκληρώθηκαν, 

κατά τα ανωτέρω, εντός του 2015. Όπως προκύπτει από την, συναφή με τα έργα αυτά, υπ’ 

αριθ. Πρωτ. 1.6673/5.3969/16.05.2011 Απόφαση Κατακύρωσης (Σχετ. ΙV, & ΙVΑ), οι 

οικονομικοί φορείς που ανέλαβαν την παροχή των υπηρεσιών κατάρτισης και, συνεκδοχικώς, 

ολοκλήρωσαν τις υπηρεσίες αυτές κατά το έτος 2015, είναι πολλές δεκάδες!!! 
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Κατά τρίτον, αναφορικά με το έργο «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης 

ΤΠΕ α). στις 8 περιφέρεις σύγκλισης β) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και γ) στις 2 

περιφέρεις σταδιακής εισόδου» εξεδόθη η με αριθ. Πρωτ.:3.30442/5.18611/05.11.2013 

Πράξη της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (Σχετ. V), στην οποία ρητώς 

αναφέρεται ότι ισχύει η διάρκεια που αναφέρεται στις υπογραφείσες συμβάσεις των 

υποέργων, δηλαδή έως την 31/12/2015. Τα εν θέματι έργα που αφορούσαν, συναφείς με την 

παρούσα, υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης ολοκληρώθηκαν, κατά τα ανωτέρω, εντός 

του 2016. Όπως προκύπτει από την, συναφή με τα έργα αυτά, υπ’ αριθ. Πρωτ. 

2.10973/5.5735 /02.05.2012) Απόφαση Κατακύρωσης (Σχετ. VΙ, & VΙΑ), οι οικονομικοί φορείς 

που ανέλαβαν την παροχή των υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης και, συνεκδοχικώς, 

ολοκλήρωσαν τις υπηρεσίες αυτές κατά το έτος 2016, είναι ομοίως ουκ έστιν αριθμός!!! 

Σημειώνεται ότι, πέραν από τα ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενα έργα που έχουν 

προκηρυχθεί από την κεντρική κυβερνητική αρχή της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλιστικής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπάρχουν 

πολυάριθμα συναφή έργα που έχουν προκηρυχθεί και από άλλες αναθέτουσες αρχές και 

έχουν ολοκληρωθεί από πλήθος οικονομικών φορέων εντός της κρίσιμης τριετίας 2015, 1016 

και 2017. Επομένως, τα ΚΕΚ αυτά θα ηδύναντο να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό, 

εάν τούτος είχε θέσει ως όριο το νόμιμο ανώτατο όριο της τριετίας, δημιουργώντας έτσι, όχι 

μόνο ικανοποιητικό, αλλά έντονο ανταγωνισμό για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 

εξυπηρέτησης της πραγματικής ανάγκης της αναθέτουσας αρχής, η οποία θα έχει ικανό 

αριθμό προσφορών από κατάλληλους οικονομικούς φορείς, από τις οποίες θα έχει την 

ευχέρεια να επιλέξει τη βέλτιστη. 

Υπενθυμίζεται δε ότι η διάταξη που επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να αναζητεί 

εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου πέραν του ανωτάτου ορίου της τριετίας αποτελεί 

εξαίρεση στον κανόνα της τριετίας. Σύμφωνα με τον κλασσικό ερμηνευτικό κανόνα της 

νομικής επιστήμης, κάθε διάταξη, η οποία θεσπίζει εξαίρεση από υφιστάμενο κανόνα, είναι 

στενά ερμηνευτέα (Βλ., αντί άλλων, K. Engisch, Εισαγωγή στη νομική σκέψη (μετάφραση Δ. 

Σπινέλλη), 1981, σελ. 126 επ., Κ. Σταμάτη, Εισαγωγή στη μεθοδολογία του δικαίου, 1991, σελ. 

195, Κ. Σημαντήρα, Γενικαί αρχαί του αστικού δικαίου, Ημίτ. α', 2η έκδ., 1976, no 62.). Τούτο 
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δεν σημαίνει μόνον ότι η εξαιρετική ρύθμιση θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά και πάντοτε 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αναιρείται ή αμβλύνεται ουσιωδώς η κανονιστική εμβέλεια 

της διάταξης που θεσπίζει τον κανόνα. Όπου, δηλαδή, τίθεται ερμηνευτικό ζήτημα, ο 

ερμηνευτής ή ο εφαρμοστής του δικαίου θα πρέπει να έχει πάντοτε υπόψη του ότι 

προηγείται η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του κανόνα και έπεται η προστασία των 

περιπτώσεων εκείνων, που, για τους όποιους ειδικούς λόγους (όπως εν προκειμένω, η 

ανάπτυξη ικανοποιητικού ανταγωνισμού), υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εξαιρετικής 

ρύθμισης. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, το οποίο παγίως ερμηνεύει στενά τις εξαιρετικές διατάξεις (βλ. Ενδεικτικώς ΣτΕ 

2185/2016, σκ. 9 «...Κατά την έννοια δηλαδή των διατάξεων αυτών, οι οποίες, ως εξαιρετικές, 

είναι στενώς ερμηνευτέες...»). Άρα, και η αρχή της στενής ερμηνείας των εξαιρετικών 

διατάξεων συντείνει στο συμπέρασμα ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν συντρέχουν οι 

πραγματικές προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του εδ. β’ της α) ii) του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016, ώστε η αναθέτουσα να δύναται να αναζητήσει 

εμπειρία του αναδόχου πέραν του ανωτάτου ορίου της τριετίας. 

Εξάλλου, γίνεται αντιληπτό ότι εάν γίνει δεκτό ότι νομίμως η αναθέτουσα αναζητεί 

εμπειρία του αναδόχου, αποδεικνυόμενη από την ολοκλήρωση συμβάσεων εντός του έτους 

2013 το νωρίτερο, τούτο σημαίνει ότι δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ΚΕΚ που 

εξετέλεσε εν τοις πράγμασι το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης την προηγουμένη δεκαετία! 

Τέτοιοι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι είναι δυνατόν (και πιθανόν, δεδομένης της οικονομικής 

κρίσης που έπληξε τη χώρα μας από το 2010 και εφεξής) να είναι ανενεργοί από το 2009 και 

έπειτα, ασφαλώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτουν την απαιτούμενη πρόσφατη 

εμπειρία για την εκτέλεση της σύμβασης και δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα την 

εκτελέσουν άρτια, θέτοντας την αναθέτουσα αρχή σε επισφαλή θέση. 

Εάν εγένοντο δεκτοί τέτοιοι υποψήφιοι οικονομικοί φορέις, θα παραβλέπονταν η  

σημασία που αποδίδει το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση 

των πραγματικών αναγκών της αναθέτουσας αρχής, προς όφελος ενός υπερβολικά ευρέως 

και εν τέλει αναποτελεσματικού και επιβλαβή για τα συμφέροντα της αναθέτουσας αρχής 

ανταγωνισμού, γεγονός που αποκλίνει από το ορθό σημείο στο οποίο οφείλουν να 
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ισορροπούν τα δύο αυτά έννομα αγαθά (ανταγωνισμός – αποτελεσματική εξυπηρέτηση της 

ανάγκης της αναθέτουσας), σύμφωνα και με της επιλογές του νομοθέτη της περ. α) ii) του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016. Η ιδιαίτερη δε σημασία της 

αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πραγματικών αναγκών της αναθέτουσας αρχής φαίνεται 

ιδίως στην περίπτωση της θέσπισης των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν, κατά 

το μέρος που εισάγουν ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις, κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 

Έχει, δηλαδή, κριθεί ότι η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών που εξυπηρετούν 

αποτελεσματικά τις πραγματικές ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν τίθενται παρανόμως, 

έστω και εάν πληρούνται από έναν μόνον συμμετέχοντα. Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι σε 

περίπτωση, που, κατά την ανέλεγκτη ακυρωτικώς τεχνική κρίση της διοικήσεως, μόνον οι 

συγκεκριμένες προδιαγραφές εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις ανάγκες της αναθέτουσας, 

για την κάλυψη των οποίων τίθενται, νομίμως περιορίζεται ο κύκλος των διαγωνιζομένων 

επιχειρήσεων, ως αναγκαία συνέπεια της επιλογής αυτής, έστω και αν η επιλεγείσα 

κατηγορία των προς προμήθεια ειδών με τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά 

προσφέρεται τη δεδομένη χρονική στιγμή από μία μόνον εταιρεία (ΣτΕ 1105/2010, Ε.Α. ΣτΕ 

77/2011).  

Επομένως, λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή, 

θεσπίζοντας το άρθρο 2.2.6. παρ. 2 εδ. α’ της διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού (Σελ. 19) 

και απαιτώντας εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων (συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης και πιστοποίησης) που να αποδεικνύεται από την ολοκλήρωση τους κατά την 

τελευταία πενταετία, χωρίς τούτο να δικαιολογείται από ανάγκη ανάπτυξης ικανοποιητικού 

ανταγωνισμού, δεδομένου ότι, όπως απεδείχθη ανωτέρω, εξασφαλίζεται, άνευ ετέρου, 

ικανοποιητικός ανταγωνισμός και εντός του ανωτάτου κανονικού ορίου της τριετίας, έρχεται 

σε αντίθεση προς το άρθρο 80 παρ. 1 του ν.4412/2016, σε συνδυασμό με την περ. α) ii) του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ίδιου νόμου, αλλά και προς την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης. 

Επιπροσθέτως, η διάταξη αυτή παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης, διότι ο 

προσβαλλόμενος όρος της διακήρυξης «φωτογραφίζει» και ευνοεί ΚΕΚ που κατέστησαν 

ανενεργά (τουλάχιστον) την τελευταία τριετία, σε βάρος ΚΕΚ, όπως της εταιρείας μας, τα 
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οποία συνεχίζουν αδιακόπως να παρέχουν σημαντικό έργο κατάρτισης και πιστοποίησης 

ωφελουμένων, και, ασφαλώς είναι σε θέση να εγγυηθούν την άρτια και προσήκουσα 

εκτέλεση της προκειμένης σύμβασης. Επ’ αυτού το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι 

καταλείπεται στην αναθέτουσα αρχή η διακριτική ευχέρεια να θέσει η ίδια τα κριτήρια 

επιλογής που προτίθεται να εφαρμόσει, αυτά, όμως, πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο 

της υπό ανάθεση σύμβασης και να είναι δεκτικά αντικειμενικής και συγκεκριμένης 

αιτιολόγησης, χωρίς να «φωτογραφίζουν» και να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις (Βλ. και ΣτΕ 

ΕΑ 257/2010 σκ. 11 και Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ 13/2016, ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7, 

σελ. 9, πρβλ. και τις κρίσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στις ΣτΕ (ΕΑ) 9/2015, 354/2014, 

3719/2011), όπου κρίθηκε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές ελέγχονται από την άποψη της 

τήρησης του εγχώριου κι ενωσιακού δικαίου και περαιτέρω της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Υπό την έννοια αυτήν, οι αναθέτουσες αρχές δεν 

δύνανται να συμπεριλαμβάνουν όρους στη διακήρυξη βάσει δικών τους σκοπιμοτήτων και 

επιδιώξεων, οι οποίοι παραβιάζουν διατάξεις του ν. 4412/2016 και, εν τέλει, δε διασφαλίζουν 

τα συμφέροντα αυτών. Δεδομένων των ανωτέρω, διά της θέσπισης κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής δεν επιτρέπεται να φωτογραφίζονται υπηρεσίες συγκεκριμένων οικονομικών 

φορέων, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και του ανόθευτου ανταγωνισμού. 

Επομένως, το εν θέματι άρθρο της διακήρυξης μεταχειρίζεται όμοια ανόμοιες 

καταστάσεις, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Μεταχειρίζεται δηλαδή, 

ομοίως, ΚΕΚ που δεν έχουν πρόσφατη εμπειρία την τελευταία τριετία, αποδεικνυόμενη από 

σχετικές ολοκληρωθείσες συμβάσεις εντός του ιδίου διαστήματος, με ΚΕΚ όπως της εταιρείας 

μας, το οποίο έχει ολοκληρώσει συναφή έργα κατάρτισης και πιστοποίησης την τελευταία 

τριετία, και διαθέτει την εμπειρία εντός του νομίμου ανωτάτου χρονικού ορίου της τριετίας, 

την οποία ώφειλε να αναζητά η αναθέτουσα αρχή. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, λοιπόν, ο προσβαλλόμενος όρος της διακήρυξης 

ετέθη κατά παράβαση του άρθρου 80 παρ. 1 του ν.4412/2016, σε συνδυασμό με την περ. α) 

ii) του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ίδιου νόμου, της αρχής της διαφάνειας, 

του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης, και, επομένως, πρέπει να ακυρωθεί 

από την Αρχή σας.  
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Β. Παράβαση νόμου αναφορικά με προϋποθέσεις συμμετοχής που περιορίζουν τον 

 ανταγωνισμό 

Το άρθρο 2.1.6. της προσβαλλομένης διακήρυξης ορίζει ότι: «Οι εγγυητικές επιστολές 

των παραγράφων 2.2.2 «Εγγύηση Συμμετοχής» και 4.1. «Εγγύηση (Καλής Εκτέλεσης, 

Προκαταβολής)» εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές 

επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.» 

Κατά το χρόνο που δημοσιεύθηκε η προσβαλλομένη διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

(21.12.2018) το άρθρο 72 παρ. 3 εδ. α’ του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

15 παρ. 1 του ν.4541/2018, όριζε ότι: «Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από 

πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.». 

Την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων διέπει η αρχή του υγιούς και ανόθευτου 

ανταγωνισμού, ο οποίος και μόνον αυτός, διασφαλίζει την προστασία των συμφερόντων της 

αναθέτουσας αρχής, επιτρέποντας τη προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και έργων με τους 

βέλτιστους ποιοτικά και οικονομικά όρους. Η εν λόγω θεμελιώδης αρχή ισχύει, τόσο στο 

επίπεδο της αναθέτουσας αρχής, όσο και μεταξύ των συμμετεχόντων (σε δημόσιο 

διαγωνισμό) οικονομικών φορέων (ΔΕΕ, Απόφαση της 19.04.2012, C-549/10 Tomra Systems 

ASA, Tomra Europe AS κλπ κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Η αποφυγή κάθε ανοικτής ή 
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συγκεκαλυμμένης διάκρισης και περιορισμού της ελευθερίας ισότιμης συμμετοχής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εις βάρος ομάδας προμηθευτών συνιστά 

κυρίαρχη ενωσιακή αρχή του δικαίου δημοσίων συμβάσεων (βλ. ενδεικτικά ΔΕΕ, Απόφαση 

της 5ης Δεκεμβρίου 1989, C-3/88, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1989, σ. 4035, σκ. 8 και 

Απόφαση της 3ης Ιουνίου 1992, C- 360/89 Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή Ι-1992, σ. 3401, σκ. 

11), η οποία διέπει, μεταξύ, άλλων και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης εκ μέρους της 

αναθέτουσας αρχής (βλ. Απόφαση ΑΕΠΠ 39/2017). 

Συνεπώς, οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης 

πρέπει να μην παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Υπό το πρίσμα της αρχής του αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού, οι όροι συμμετοχής που θέτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, ακόμη και αν 

καταρχήν παρίστανται ως θεμιτοί, δε θα πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο τέτοιο, ώστε να 

αποκλείουν υποψηφίους αναδόχους, οι οποίοι, υπό άλλες ενδεχομένως προϋποθέσεις, θα 

μπορούσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τον 

ανταγωνισμό.  

Στην προκείμενη περίπτωση, το άρθρο 2.1.6. της εν θέματι διακήρυξης, μην 

επιτρέποντας τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ που έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, 

όχι μόνον έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 72 παρ. 3 εδ. α’ του ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 παρ. 1 του ν.4541/2018, αλλά αντιτίθεται και στην αρχή του 

ελεύθερου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των 

δημοσίων συμβάσεων, κατά τα προεκτεθέντα, διότι περιορίζει αδικαιολόγητα τον κύκλο των 

δυνάμενων να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, αφού αποκλείει οικονομικούς φορείς, όπως 

ημάς, οι οποίοι επιθυμούν ή/και έχουν ανάγκη να προσφύγουν στο ως άνω οικονομικό 

εργαλείο που προσφέρει ο ν.4412/2016, δια της δυνατότητας έκδοσης εγγυητικών επιστολών 

από τις ως άνω ασφαλιστικές εταιρείες.  

Επειδή, η νομολογία έχει κρίνει (βλ. ΕΑ ΣτΕ Β’ Τμήμα 1135/2010) ότι οι όροι 
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διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης δημόσιας σύμβασης πρέπει να μην 

παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης 

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

φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 2004, 

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

Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου 1993, Επιτροπή 

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

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

19/00, EU:C:2001:553, σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07, 

EU:C:2008:731, σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin, C-396/14, 

EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, 

EU:C:1996:161, σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, Universale-Bau, C-470/99, 

EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, Αριθμός 

απόφασης: 382/2018 49 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).  

Επειδή, σύμφωνα με τους προεκτεθέντες όρους της επίδικης διακήρυξης, δεν 

επιτρέπεται η συμμετοχή σε οικονομικό φορέα, ο οποίος θα έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής από ασφαλιστικές εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 72 παρ. 3 εδ. α’ του 

ν.4412/2016. Συνεπώς, η εν θέματι διάταξη που περιορίζει το εύρος των φορέων που 

μπορούν να εκδώσουν εγγυητική επιστολή στον υπό κρίση διαγωνισμό δημιουργεί 

αδικαιολόγητα εμπόδια στον ελεύθερο ανταγωνισμό, στο πλαίσιο της οικείας αγοράς, και 

αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των προμηθευτών (πρβλ. ΕΑ 573/2009), εφ΄ όσον 

οδηγεί στον αποκλεισμό οικονομικών φορέων, καίτοι πληρούν όλες τις τεχνικές 

προδιαγραφές και διαθέτουν την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια.  

Για τους λόγους αυτούς, το άρθρο 2.1.6. της εν θέματι διακήρυξης ετέθη κατά 

παράβαση του άρθρου 72 παρ. 3 εδ. α’ του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

15 παρ. 1 του ν.4541/2018, και της αρχής του ελεύθερου και πραγματικού ανταγωνισμού, και 

επομένως, πρέπει να ακυρωθεί από την Αρχή σας. 
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Γ. Τα άρθρα 2.1.4. και 2.2.2. παρ. 2 της διακήρυξης δημιουργούν ασάφεια και σύγχυση 

 στους υποψηφίους, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας. 

Κατά τα παγίως κριθέντα, η αρχή της διαφάνειας, προϋποθέτει ότι όλοι οι όροι και 

τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, 

ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού και στα τεύχη αυτής, κατά 

τρόπο ώστε, αφενός να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά 

επιμελείς υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους 

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

αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός έλεγχος του εάν οι προσφορές των υποψηφίων 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση (ΔΕΕ C-496/1999, CAS 

Succhi di Frutta SpA, σκέψη 11, βλ. και ενδεικτικώς ΑΕΠΠ 1054/2018, σκ. 16). Επιπλέον η 

Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να διατυπώνει με σαφήνεια τους όρους της Διακήρυξης 

προκειμένου να μην υποκρύπτεται διάθεση ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων εκ των 

συμμετεχόντων στον διαγωνισμό (ΕλΣυν VI Tμημ.  Πράξη 22/2007). 

Στην προκείμενη περίπτωση, το άρθρο 2.1.4. της διακήρυξης αναφέρει ότι: «2.1.4. 

Παροχή Διευκρινίσεων – Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, δηλαδή μέχρι την .................... (ώρα ........) και απαντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.». 

Στο δε άρθρο 2.2.2. παρ. 2 της διακήρυξης αναφέρει ότι: «Η εγγύηση συμμετοχής 

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

προσφοράς  της παραγράφου 2.4.5. «Χρόνος ισχύος των προσφορών» της παρούσας, δηλαδή 

μέχρι την ......................... 2019, άλλως η προσφορά απορρίπτειται.». 

Τα άρθρα αυτά, τα οποία αποδίδουν χρησιμοποιούμενο πρότυπο εκ μέρους της 

αναθέτουσας αρχής, που παρέμεινε ασυμπλήρωτο στα σχετικά πεδία, δημιουργούν ασάφεια 

και σύγχυση, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζουν ότι θα ερμηνευθούν το ίδιο από όλους 

τους υποψηφίους, αλλά διακινδυνεύουν παρερμηνείες εκ μέρους των υποψηφίων, με 
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σημαντικές συνέπειες στη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι οποίες μπορεί να 

συνίστανται τόσο σε ακυρότητα των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, όσο και σε 

απόρριψη προσφορών των υποψηφίων.  

Ειδικότερα, το άρθρο 2.1.4. της διακήρυξης δεν καθιστά σαφές ποια ημέρα και ώρα 

είναι το απώτατο χρονικό σημείο, κατά το οποίο κατατίθεται παραδεκτώς ένα αίτημα 

παροχής διευκρινίσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασάφεια σε καίριο σημείο της 

διαδικασίας, ήτοι αυτό της υποβολής αιτημάτων διευκρίνισης εκ μέρους των υποψηφίων. 

Τούτο διότι, η απάντηση επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων από την αναθέτουσα αρχή, 

την καθιστά μέρος του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού, δηλαδή μέρος της 

διακήρυξης, η οποία , κατά πάγια νομολογία, αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τον 

Διαγωνισμό και δεσμεύει, τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 

3703/2010, 53/2011, ΕΣ Πράξεις Tµήµατος VI 78/2007, 19/2005, 31/2003 κλπ), όσο και τους 

διαγωνιζόµενους. Άρα, είναι καίριας σημασίας για τους διαγωνιζομένους να γνωρίζουν 

επακριβώς μέχρι ποιο χρονικό σημείο μπορούν να υποβληθούν αιτήματα παροχής 

διευκρινίσεων, τα οποία δύνανται να οδηγήσουν σε τροποποίηση/συμπλήρωση του 

κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού, η οποία μπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης 

προσφοράς.  

Και το άρθρο 2.2.2. παρ. 2 επιφέρει παρόμοιας σημασίας ασάφεια, αφού δεν ορίζει 

ρητώς το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Κατ’ αποτέλεσμα, εσφαλμένος 

χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής έχει ως συνέπεια, κατά ρητό ορισμό του ιδίου 

άρθρου, την απόρριψη της προσφοράς του υποψηφίου. Εφόσον ρητώς ορίζεται ως συνέπεια 

η απόρριψη της προσφοράς, πρόκειται για ουσιώδη διάταξη της διακήρυξης, της οποίας η  

παράβαση οδηγεί σε ακυρότητα των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες 

εγκρίνονται οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας, καθώς και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού 

(ΣτΕ 2772/1986, 3670/1992, 2137/1993 κλπ), ενώ, αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων 

διατάξεων της Διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, καθιστά απαράδεκτες τις 

υποβληθείσες προσφορές τους. Υπενθυμίζεται δε ότι η παράταση της ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής, κατά το άρθρο 72 παρ. 1 α) του ν.4412/2016, νοείται μόνον πέραν της αρχικώς 

από τη διακήρυξης προβλεπόμενης διάρκειας αυτής. Περαιτέρω, ο χρόνος ισχύος της 
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εγγυητικής επιστολής περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά στοιχεία αυτής και η αναγραφή στην 

εγγυητική επιστολή διάρκειας μικρότερης από αυτήν προβλέπει ρητώς και σαφής η 

διακήρυξης αποτελεί ουσιώδη πλημμέλεια που δεν δύναται να θεραπευθεί εκ των υστέρων, 

με την εφαρμογή του άρθρου 102 του ν.4412/2016 (ΑΕΠΠ 928/2018, σκ. 19). 

Επομένως, τα άρθρα 2.1.4. και 2.2.2. παρ. 2 της διακήρυξης δημιουργούν ασάφεια και 

σύγχυση στους υποψηφίους, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας, και, για τους λόγους 

αυτούς, δέον να ακυρωθούν από την Αρχή σας. 
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(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

Σε συνέχεια των ως άνω εκτιθέμενων νομικών και πραγματικών δεδομένων, 

αιτούμαστε τα κάτωθι: 

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα προδικαστική προσφυγή μας. 

2. Να ακυρωθεί η ανωτέρω υπ’ αριθ. πρωτ. 8441/Β3/1824/20.12.2018 διακήρυξη της 

Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών (ΠΕΔΜΕΔΕ), η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ την 21.12.2018 και έλαβε έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ 18REQ004252651, κατά 

το μέρος που α) θεσπίζει ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής αυτό του άρθρου 2.2.6. παρ. 2 

εδ. α’, β) που περιορίζει τους φορείς από τους οποίους δύνανται να εκδίδονται οι 

εγγυητικές επιστολές δια του άρθρου 2.1.6. αυτής και γ) δημιουργεί σύγχυση στους 

υποψηφίους δια των άρθρων 2.1.4. και 2.2.2. παρ. 2. 

3. Να μας επιστραφεί το καταβληθέν παράβολο ποσού 4.350,00 Ευρώ, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 363 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 
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(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 366 του ν. 4412/2016 «1. Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα 

του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών 

(3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να 

ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της 

προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής 

της. 2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να διατάσσονται προσωρινά 

μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων 

συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η 

αναθέτουσα αρχή».  

Από την ανωτέρω διάταξη, σε συνδυασμό και με την αιτιολογική έκθεση του ν. 

4412/2016, συνάγεται ότι η ΑΕΠΠ διαθέτει τη δυνατότητα να διατάσσει προσωρινά μέτρα 

προκειμένου να μην καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω 

προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάγοντας έτσι το προδήλως παραδεκτό και βάσιμο 

της υπό κρίση προσφυγής ως ουσιώδη κριτήρια για το αποδεκτό της (ΑΕΠΠ Α59/2017). 

Επειδή, εν προκειμένω, συντρέχουν όλες οι κατά νόμο προϋποθέσεις για τη λήψη 

ανασταλτικών μέτρων από την ΑΕΠΠ.  

Κατά πρώτον, η ένωση εταιρειών μας με πρόδηλο έννομο συμφέρον και εν γένει, 

παραδεκτώς, εμπροθέσμως και νομίμως, υποβάλλει, σύμφωνα με τα ανωτέρω την παρούσα 

προδικαστική προσφυγή, έχει δε καταβληθεί και το απαιτούμενο παράβολο. 

Επίσης, υφίσταται πρόδηλη βλάβη μας από την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη της 

Αναθέτουσας Αρχής, δεδομένου ότι, κατά μείζονα λόγο, με αυτή υποχρεούμαστε να 

συμμετάσχουμε σε μια μη νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία, όπου θα μπορούσαν να 

συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς, οι οποίοι δεν είναι ικανοί να διασφαλίσουν την άρτια και 

προσήκουσα εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, νοθεύοντας τοιουτοτρόπως τον 

ανταγωνισμό και θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας μας. 

Περαιτέρω, η προδικαστική προσφυγή τυγχάνει προδήλως βάσιμη και πρόκειται να 
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ευδοκιμήσει μετά βεβαιότητας, καθότι: 

(Α) Το άρθρο 2.2.6. παρ. 2 εδ. α’ της διακήρυξης αντιβάινει στο άρθρο 80 παρ. 1 του 

ν.4412/2016, σε συνδυασμό με την περ. α) ii) του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ 

του ίδιου νόμου και στην αρχή της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Τούτο διότι, όπως 

ήδη αναλυτικώς εξετέθη, η αναθέτουσα αρχή υπερέβη το ανώτατο όριο της τριετίας που 

θέτει η περ. α) ii) του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016, απαιτώντας  

«Εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων (συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και 

πιστοποίησης) που να αποδεικνύεται από την ολοκλήρωση τους κατά την τελευταία 

πενταετία (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών.», χωρίς τούτο να δικαιολογείται από την σπανιότητα των ζητουμένων 

υπηρεσιών (υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης) ώστε, προκειμένου να επιτευχθεί 

ικανοποιητικός ανταγωνισμός, να δικαιολογείται η αύξηση του χρονικού διάστημα εντός του 

οποίου αρκείται να την έχει εκτελέσει ο οικονομικός φορέας για να κριθεί κατάλληλος. 

(Β) Το άρθρο 2.1.6. της εν θέματι διακήρυξης, παραλείποντας τη δυνατότητα έκδοσης 

εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ 

και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ που 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, όχι μόνον έρχεται σε αντίθεση 

με το άρθρο 72 παρ. 3 εδ. α’ του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 παρ. 1 

του ν.4541/2018, αλλά αντιτίθεται και στην αρχή του ελεύθερου και αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, κατά τα 

προεκτεθέντα, διότι περιορίζει αδικαιολόγητα τον κύκλο των δυνάμενων να συμμετέχουν 

στον διαγωνισμό, αφού αποκλείει οικονομικούς φορείς, όπως το ΚΕΚ της εταιρείας μας, οι 

οποίοι επιθυμούν ή/και έχουν ανάγκη να προσφύγουν στο ως άνω οικονομικό εργαλείο που 

προσφέρει ο ν.4412/2016, δια της δυνατότητας έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις ως 

άνω ασφαλιστικές εταιρείες.  

(Γ) Τα άρθρα 2.1.4. και 2.2.2. παρ. 2, τα οποία αποδίδουν χρησιμοποιούμενο πρότυπο εκ 

μέρους της αναθέτουσας αρχής, που παρέμεινε ασυμπλήρωτο στα σχετικά πεδία, 
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δημιουργούν ασάφεια και σύγχυση, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζουν ότι θα 

ερμηνευθούν το ίδιο από όλους τους υποψηφίους, αλλά διακινδυνεύουν παρερμηνείες εκ 

μέρους τους, με σημαντικές συνέπειες στη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι 

οποίες μπορεί να συνίστανται τόσο σε ακυρότητα των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 

όσο και σε απόρριψη προσφορών των υποψηφίων. 

Για τους ανωτέρω, συνεπώς, λόγους αιτούμαστε: 

1. Να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλομένης, επειδή η ζημία μας από την εκτέλεση της, 

είναι πρόδηλη και μη αμελητέα. Επιπλέον, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 365 παρ. 4 και 367 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η ημερομηνία 

εξετάσεως της παρούσας προσφυγής δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα 

(40) ημέρες από την ημερομηνία καταθέσεώς της, η δε απόφαση της Α.Ε.Π.Π. εκδίδεται 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία εξετάσεως της 

παρούσης προσφυγής, η όποια επίπτωση από την τυχόν διαταγή αναστολής της 

προσβαλλομένης αποφάσεως δεν μπορεί να προκαλέσει ζημία στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το εν λόγω ανασταλτικό μέτρο είναι πρόσφορο, αναγκαίο 

και υπό στενή εννοία αναλογικό για την προσωρινή δικαστική προστασία των 

διακινδυνευομένων συμφερόντων μας. 

2. Να ανασταλεί άμεσα, με την έκδοση απόφασης χορήγησης προσωρινών μέτρων, η 

διαγωνιστική διαδικασία και η πρόοδος αυτής μέσω της χορήγησης παράτασης  του 

καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών ή μέσω οιουδήποτε άλλου τρόπου κριθεί ως 

πρόσφορος από την Αρχή σας. Ειδικότερα, η παράταση αυτή, προς τον σκοπό της 

διαφάνειας της διαδικασίας για τους τρίτους ενδιαφερόμενους, και τον προγραμματισμό 

της αναθέτουσας, να έχει απώτατο χρονικό όριο τον αποκλειστικό χρόνο του αρ. 367 παρ. 

1 του Ν. 4412/2016, ώστε να προστατευθούν και τα συμφέροντα της αναθέτουσας για 

ταχεία πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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(13) ΔΗΛΩΣΗ 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην 
παρούσα Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά. 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                    ________________________ 
 
Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου                                                         Ημερομηνία 
 
 
 
     Ονοματεπώνυμο        ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
      
 
 
 
     Ιδιότητα ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

Σφραγίδα 
 

ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ  
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40 &  

ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΦΜ: 090134219 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Α.Μ.Α.Ε.: 52030/01/Β/02/440(04) 
ΤΗΛ.2109942373 – 2109916511 

FAX: 2109956728  
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e-Παράβολο

Για χρήση από τον Πολίτη

Κωδικός Παραβόλου

Κατηγορία Παραβόλου

Τύπος Παραβόλου

Ποσό (€) Καταληκτική Ημ/νία Πληρωμής

Α.Φ.Μ.

Επώνυμο/Επωνυμία

Όνομα/Διεύθυνση

Μητρώνυμο

Ημ.Γέννησης

Πρόσθετα
Στοιχεία

emailΤράπεζα

Λογαριασμός IBAN

250682771959   0306   0075

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Προδικαστική Προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. (Ν.4412/16)

[ 0100 ]  0,5% της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (από 600-15.000 ευρώ)

Φορέας

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Amount (€) Deadline of Payment

Tax Reg. Number

250682771959   0306   0075

Administrative Fee
Category

Public Authority

Administrative Fee Code

Administrative Fee
Type

Bank Name

Moth. Name

Bank Account - IBAN

First Name/Address

email

Last Name/Company

Additional
Info

Date of Birth

4.350,00 Ευρώ

090134219

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40

dvlahos@euroergasiaki.gr

06/03/2019

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

GR7601710400006040040031093

Προδικαστική Προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. (Ν.4412/16)

[ 0100 ]  0,5% της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (από 600-15.000 ευρώ)

4.350,00 Euro

090134219

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

GR7601710400006040040031093

06/03/2019

dvlahos@euroergasiaki.gr

For Citizens Use

(Σε περίπτωση επιστροφής)

(In case of refund)

Πατρώνυμο

Father's Name

απόκομμα για την Τράπεζαe-Παράβολο

Κωδικός Πληρωμής

Φορέας

Ποσό

Κατηγορία Παραβόλου

Τύπος Παραβόλου

Καταληκτική
Ημ/νία Πληρωμής

250682771   95903060075   435000

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

4.350,00 €

Προδικαστική Προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. (Ν.4412/16)

[ 0100 ]  0,5% της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (από 600-15.000 ευρώ)

06/03/2019



e-Παράβολο

Για χρήση από το Φορέα

Κωδικός Παραβόλου

Κατηγορία Παραβόλου

Τύπος Παραβόλου

Ποσό (€) Καταληκτική Ημ/νία Πληρωμής

Α.Φ.Μ.

Επώνυμο/Επωνυμία

Όνομα/Διεύθυνση

Μητρώνυμο

Ημ.Γέννησης

Πρόσθετα
Στοιχεία

email

250682771959   0306   0075

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Προδικαστική Προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. (Ν.4412/16)

[ 0100 ]  0,5% της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (από 600-15.000 ευρώ)

Φορέας

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Amount (€) Deadline of Payment

Tax Reg. Number

250682771959   0306   0075

Administrative Fee
Category

Public Authority

Administrative Fee Code

Administrative Fee
Type

Moth. Name

First Name/Address

email

Last Name/Company

Additional
Info

Date of Birth

4.350,00 Ευρώ

090134219

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40

dvlahos@euroergasiaki.gr

06/03/2019

Προδικαστική Προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. (Ν.4412/16)

[ 0100 ]  0,5% της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (από 600-15.000 ευρώ)

4.350,00 Euro

090134219

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40

06/03/2019

dvlahos@euroergasiaki.gr

For Official Use

Πατρώνυμο

Father's Name



Εξόφληση e-Παραβόλου

Η συναλλαγή σας εκτελέστηκε επιτυχώς με τα παρακάτω στοιχεία:

Κωδικός Συναλλαγής PX190077846484

Τραπεζικός Λογαριασμός: GR76 0171 0400 0060 4004 0031 093

Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Κωδικός Πληρωμής: 25068277195903060075

Ποσό: 4.350,00 EUR

Στοιχεία Εκτέλεσης

Εκτέλεση Στις 8/1/2019

Ημερομηνία Ενημέρωσης: 07/01/2019 19:32:13

Τηλέφωνα επικοινωνίας 18 28 38 (Χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή αναλόγως της τιμολογιακής πολιτικής του
τηλεπικοινωνιακού παρόχου που χρησιμοποιείτε) ή +30 210 32 88000 (από το εξωτερικό) 24x7



 

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr 
 

Ε/O.ΓΔ.110.03-02 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: 
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το 
διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ» και αριθμό ΓΕΜΗ 123749701000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 
52030/001/Β/2002/0440). 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακοινώνει ότι: 
 
Την 03/02/2017 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
1022640 το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο: Κ.Ε.Κ. 
ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ και αριθμό ΓΕΜΗ 123749701000 που εδρεύει στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, 
(Δ/νση: ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40 TK 17342, ΗΛΙΟΟΥΠΟΛΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα 
εξής: 
 
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) 
(παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της, η οποία όμως δεν μπορεί να 
υπερβεί την εξαετία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 
1. Βλάχος Δημήτριος του Κων/νου, κάτοικος Ηλιούπολης (Κορίνθου 3), με Α.Δ.Τ.: Π279710, Α.Φ.Μ.:045328848, 
Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Ελληνικής ιθαγένειας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 
2. Βλάχου Πολυξένη του Κων/νου, κάτοικος Ηλιούπολης (Κορίνθου 3), με Α.Δ.Τ.: Ξ343655, Α.Φ.Μ.: 039510470, 
Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος Δ.Σ. 
3. Βλάχου Αφροδίτη του Βασιλείου, κάτοικος Ηλιούπολης (Λ. Πρωτόπαπα 5), με Α.Δ.Τ.: Z488165, 
Α.Φ.Μ.:075524103, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος Δ.Σ. 
 
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας : 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Βλάχο Δημήτριο του Κων/νου 
όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το Νόμο και το καταστατικό 
ούτως ώστε αυτός να δεσμεύει σε κάθε περίπτωση την εταιρεία και ειδικότερα να αναλαμβάνει χρήματα, 
χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα 
στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και 
επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, 
έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, και 
προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων 
θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια 
και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και 
κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως 
χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εκμπράγματη ασφάλεια προς 
εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη 
και προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου 

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της  27/05/2017 
 Αθήνα,03/02/2017 
Αριθ.Πρωτ.:466832 
 

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Τηλέφωνο: 2103382429 
Fax: 2103616464 
E-mail: dpetropoulou@acci.gr 
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Ε/O.ΓΔ.110.03-02 
 
 

νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα προς ενέχυρο 
κατατεθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει 
χρήση αυτών, να λύει αυτές τις μισθώσεις και γενικότερα να ενεργεί εν γένει κάθε πράξη που ανάγεται στη Διοίκηση 
της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της ενώπιον παντός μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ουδενός και χωρίς να 
απαιτείται για κάθε μία συγκεκριμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του ή και 
γενικά, αδυναμίας παρουσίας του ή κωλύματός του, την αρμοδιότητα αυτή θα την έχει μόνο εγγράφως κάποιο από τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 
 
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 1519-
31/01/2017). 
 

 
 
H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 
 
Κοινοποίηση: 
1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40, 17342 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
Π.Ε. Αθηνών Κεντρικός Τομέας 
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα 
Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα». 

 
 
 


