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Η 

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

4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 13-12-2018, με την εξής σύνθεση: Νεκταρία – 

Πηνελόπη Ταμανίδη, Πρόεδρος και Εισηγήτρια και τα Μέλη Κωνσταντίνος 

Κορομπέλης και Κυριακή Σιδηροπούλου.  

Για να εξετάσει την προδικαστική προσφυγή με Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 

1188/12-11-2018 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία « ……………….», 

κατοίκου  ……………. (εφεξής προσφεύγων).   

Κατά της Αναθέτουσας Αρχής με την επωνυμία « ……………………… 

(………………)», νομίμως εκπροσωπούμενης (εφεξής αναθέτουσα αρχή).  

Με την προδικαστική προσφυγή ο προσφεύγων στρέφεται κατά της με αριθμό 

71/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής με θέμα:  

«Έγκριση αποτελεσμάτων διαγωνισμού και προσωρινού αναδόχου για το 

διαγωνισμό ηχητικής – φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 2019», δυνάμει της οποίας 

εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και προσωρινού αναδόχου για το 

διαγωνισμό ηχητικής – φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 2019, όπως αυτά 

διατυπώθηκαν στο από 01-11-2018 πρακτικό της οικείας Επιτροπής Αξιολόγησης, 

με το οποίο (πρακτικό) γνωμοδοτήθηκαν τα εξής: «Κατά την εξέταση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνική προσφορά των υποψηφίων επιχειρήσεων, 

σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.3 και 3.1 της διακήρυξης, η επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι 

δύο συμμετέχοντες (προσφεύγων και παρεμβαίνων) πληρούν τους όρους της 

διακήρυξης. Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αποσφράγιση 

των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών και των δυο συμμετεχόντων που 

προκρίθηκαν από το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. …  Η επιτροπή προτείνει στο 

Δ.Σ. της  …………….. την ανάδειξη του  ……………., με ΑΦΜ:  ………../Δ.Ο.Υ.  

……………. ως προσωρινού ανάδοχου της εργασίας με τίτλο: “Ηχητική και φωτιστική 

κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων της  …………… έτους 2019”, με ποσό 

προσφοράς ίσο με 78.950,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, του οποίου η προσφορά είναι 
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πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και 

είναι χαμηλότερη βάσει τιμής», μέσα στο πλαίσιο της με Αριθμό Διακήρυξης:  

……………… της Αναθέτουσας Αρχής, μετά της Μελέτης με αριθμό ……………, 

δυνάμει της οποίας προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με την ανοικτή 

διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ  …………… 

ΕΤΟΥΣ 2019», συνολικής εκτιμώμενης Αξίας ευρώ 89.720,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 

24%, και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ  ……... Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.   

Επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής κατατέθηκε εμπρόθεσμα και 

νομότυπα η από 19-11-2018 παρέμβαση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία « 

……………..», κατοίκου ……………. και ήδη προσωρινού αναδόχου, με την οποία 

αιτείται: 1) να γίνει δεκτή η παρέμβαση του, 2) να διατηρηθεί η ισχύς της 

προσβαλλομένης Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και 3) να απορριφθούν οι 

ισχυρισμοί του προσφεύγοντα. Σημειώνεται ότι όλοι οι πραγματικοί και νομικοί 

ισχυρισμοί του παρεμβαίνοντα έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της παρούσας. 

Αφού άκουσε την εισηγήτρια Νεκταρία – Πηνελόπη Ταμανίδη  

και μελέτησε το σύνολο των εγγράφων του φακέλου, 

σκέφτηκε κατά νόμο και έκανε ομοφώνως δεκτά τα εξής: 

1. Επειδή για την άσκηση της υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής ο 

προσφεύγων κατέβαλε παράβολο συνολικού ποσού 600,00 Ευρώ (κωδικός e-

Παραβόλου  ………………….), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 ΠΔ 39/2017 

(363 παρ. 1 Ν.4412/2016). Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί στο ελάχιστο νόμιμο 

παράβολο δεδομένου ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού στο πλαίσιο 

του οποίου προσφεύγει ο προσφεύγων ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 89.720,00 

χωρίς ΦΠΑ. Το εν λόγω ποσό πληρώθηκε σύμφωνα με το προσκομιζόμενο e-

παράβολο αυτόματης δέσμευσης, το οποίο έχει εκδοθεί για τον φορέα «Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), και επιπλέον έχει δεσμευτεί για 

την ΑΕΠΠ.   



Αριθμός Απόφασης: 1170 / 2018 

3 

 

2. Επειδή η υπό κρίση προσφυγή ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 

του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016. 

3. Επειδή η προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, στις 10-11-2018, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1γ του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 

παρ. 1 γ του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι η προθεσμία άσκησης αυτής έληγε 10 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης στον προσφεύγοντα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 02-11-2018, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η εν λόγω προσφυγή 

αναρτήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 10-11-2018 και κοινοποιήθηκε αυθημερόν με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π.  

4. Επειδή η ΑΕΠΠ είναι αρμόδια για την εξέταση της υπό κρίση 

προδικαστικής προσφυγής και λόγω ποσού (345 παρ.1 Ν.4412/2016, 6 παρ.1 

Ν.4412/2016).  

5. Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή έχει αποστείλει τις απόψεις της δυνάμει του 

από 14-11-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου εγγράφου της.    

6. Επειδή, εν προκειμένω, ο προσφεύγων στοιχειοθετεί το έννομο συμφέρον του στο 

γεγονός ότι έχει υποβάλει νομίμως και εμπροθέσμως την προσφορά του στον Διαγωνισμό, 

η οποία (προσφορά) πληροί τους όρους της Διακήρυξης και κατετάγη δεύτερη σε σειρά 

μειοδοσίας και επομένως εύλογα προσδοκά να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση, 

ισχυριζόμενος ότι έχει υποστεί ζημία από την προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που με 

αυτήν, παρά το νόμο και την Διακήρυξη αποφασίστηκε ότι η προσφορά του προσωρινού 

μειοδότη και ήδη παρεμβαίνοντα πληροί τους όρους της Διακήρυξης. Συνεπώς, αν γίνει 

δεκτή η εξεταζόμενη, ο προσφεύγων δύναται να αναδειχθεί ανάδοχος της σύμβασης. 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το σώμα της προδικαστικής προσφυγής, ο προσφεύγων 

επιδιώκει την ακύρωση της με αριθμό 71/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής με θέμα: «Έγκριση αποτελεσμάτων διαγωνισμού και προσωρινού 

αναδόχου για το διαγωνισμό ηχητικής – φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 2019», δυνάμει 

της οποίας εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και προσωρινού αναδόχου για το 

διαγωνισμό ηχητικής – φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 2019, όπως αυτά διατυπώθηκαν 

στο από 01-11-2018 πρακτικό της οικείας Επιτροπής Αξιολόγησης, με το οποίο (πρακτικό) 
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γνωμοδοτήθηκαν τα εξής: «Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνική 

προσφορά των υποψηφίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.3 και 3.1 της 

διακήρυξης, η επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι δύο συμμετέχοντες (προσφεύγων και 

παρεμβαίνων) πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης 

προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών και των 

δυο συμμετεχόντων που προκρίθηκαν από το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. …  Η 

επιτροπή προτείνει στο Δ.Σ. της  ……………. την ανάδειξη του ………………, με ΑΦΜ:  

……………/Δ.Ο.Υ.  ……………… ως προσωρινού ανάδοχου της εργασίας με τίτλο: 

“Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων της  …………… έτους 2019”, 

με ποσό προσφοράς ίσο με 78.950,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, του οποίου η προσφορά είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και είναι 

χαμηλότερη βάσει τιμής», προβάλλοντας λόγους, οι οποίοι στρέφονται κατά της νομιμότητας 

της προσφοράς του προσωρινού μειοδότη και ήδη παρεμβαίνοντα. Πιο συγκεκριμένα, ο 

προσφεύγων ισχυρίζεται ότι, η τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντα πάσχει από ελλείψεις: 

1) Για την Κατηγορία Εκδήλωσης ΤΥΠΟΥ Α: Για την επεξεργασία του «ήχου ακροατών» 

προσφέρεται από τον προσωρινό ανάδοχο EQ 30 ενώ απαιτείται EQ 31. Για τον ήχο των 

μουσικών στην σκηνή δεν αναφέρεται Κεντρική μονάδα ΑVION, 8 ενσύρματοι δείκτες 

ακουστικών, 8 ζεύγη ακουστικών, δεν υπάρχει επεξεργαστής στα SIDE. Στα BACKLINE  δεν 

αναφέρεται ο τύπος του βάθρου ορχήστρας. Τα VOLUME PEDAL δεν περιλαμβάνονται στα 

πιάνα , οπότε έπρεπε να αναφερθεί μοντέλο και τύπος. Ελλείπουν 3 πυκνωτικά μικρόφωνα 

τύπου C1000. Για τα Φώτα τα Par 64 δεν είναι του προβλεπόμενου τύπου RGBW. Στις 24 

μονάδες Par 64 δεν αναγράφεται ο τύπος λάμπας (CΡ 61), με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η 

μη λειτουργία τους. Δεν αναγράφεται μάρκα και το μοντέλο ρυθμιστή ηλεκτρικής ενέργειας 

(dimmer). Δεν αναφέρονται καλώδια. Δεν αναφέρονται frames. Δεν αναφέρονται σπλίττερς. 

Για την Σκηνή, στην εξέδρα δεν αναγράφεται τύπος ποδιού και το ύψος, δεν αναγράφεται ο 

τύπος WORK για τα 6,50 μ. ύψος και δεν αναγράφεται η τράσα που είναι απαραίτητη για τη 

λειτουργία του goal post. 2) Για την Κατηγορία Εκδήλωσης ΤΥΠΟΥ Β: Για τον Ήχο 

ακροατών προσφέρεται από τον προσωρινό ανάδοχο EQ 30 ενώ απαιτείται EQ 31. Για τον 

Ήχο των μουσικών στην σκηνή προσφέρεται από τον προσωρινό ανάδοχο EQ 30 ενώ 

απαιτείται EQ 31, στα μόνιτορ έχει μόνον 12” και κανένα 15 ” και στα 2 από τα 3 

αναγραφόμενα του συναγωνιζόμενου προσφέροντος το driver είναι 1,5” αντί για 2”. Για τα 

Backline στα ηλεκτρικά πιάνα δεν αναφέρεται το μοντέλο των Casio και Kurzweil, αναφορικά 

με τα κρουστά congas αναφέρεται μόνον αυτό των 12 ½ ενώ δεν υπάρχουν τα μεγέθη 11” 
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και 11 ¾ ”, με αποτέλεσμα να μην μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει χρήση του οργάνου 

αυτού εξ ολοκλήρου. Τα πεντάλ ένστασης δεν περιλαμβάνονται στα πιάνα, έπρεπε να 

αναφερθεί μάρκα και μοντέλο. Για τα Μικρόφωνα, στα DI δεν αναφέρεται μοντέλο και αν είναι 

ενεργητικό όπως απαιτείται. Στα φώτα δεν αναφέρονται καλώδια, frame και σπλίττερς. Δεν 

υπάρχει τράσα για τον σχηματισμό του Goalpost και δεν αναγράφεται ο τύπος του WORK. 

3) Για την Κατηγορία Εκδήλωσης ΤΥΠΟΥ Γ: Προσφέρεται από τον προσωρινό ανάδοχο EQ 

30 ενώ απαιτείται EQ 31. Στα μόνιτορ έχει μόνον 12” και κανένα 15 ”. Στα 2 από τα 3 

αναγραφόμενα του συναγωνιζόμενου προσφέροντος το DRIVER είναι 1,5” αντί για 2". Στα 

BACKLINE δεν αναγράφεται μοντέλο στα πιάνα, τα πεντάλ ένστασης δεν περιλαμβάνονται 

στα πιάνα, οπότε έπρεπε να αναφερθεί μάρκα και μοντέλο, και αναφορικά με τα κρουστά 

congas αναφέρεται μόνον αυτό των 12 ½ ενώ προφανώς δεν υπάρχουν αυτά σε μέγεθος 

11 και 11 ¾ με αποτέλεσμα να μην μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει χρήση του οργάνου 

αυτού εξ ολοκλήρου. Στα μικρόφωνα, στα DI δεν αναφέρεται μοντέλο και αν είναι ενεργητικό 

όπως απαιτείται, και στα φώτα δεν αναφέρονται καλώδια, frame και σπλίττερς. 4) Για την 

Κατηγορία Εκδήλωσης ΤΥΠΟΥ Ζ: Προσφέρεται από τον προσωρινό ανάδοχο EQ 30 ενώ 

απαιτείται EQ 31. Για το BACKLINE δεν αναγράφεται ο αριθμός και μοντέλο των 30 

αναλογίων που απαιτούνται και για τον φωτισμό δεν αναγράφεται το μοντέλο για τα Par 64, 

δεν αναφέρεται dimmer, δεν υπάρχουν καλώδια,  δεν υπάρχουν frames, δεν υπάρχουν DI. 

5) Στην τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντα δεν υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις (του 

προσφέροντα) που αναπληρώνουν την υπογραφή των εγχειριδίων - φυλλαδίων των 

τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών του κατασκευαστικού οίκου.   

 

7. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του 

Π.Δ. 39/2017 ορίζεται ότι: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 

ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 4412/2016 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 του ανωτέρω νόμου ενδίκων 

βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής». Περαιτέρω, το άρθρο 367 του Ν. 

4412/2016 ορίζει ότι: «1. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των 

προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών 

της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 
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παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 

της… 2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η 

προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η 

παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην 

οφειλόμενη ενέργεια …» και η διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 18 του Π.Δ. 

39/2017.  

 

8. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί 

κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το Δημόσιο διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο τη δημόσια 

αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν και υποχρεούται από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού να εφαρμόζει όσα ορίζονται σε αυτή (ΕΣ Πράξεις VI 

Tµήµατος 78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους διαγωνιζόμενους. Η παράβαση των 

διατάξεων (όρων) αυτής, οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται στενά και αυστηρά, συνιστά 

παράβαση νόμου και οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του 

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

τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, 

είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, καθιστά µη νόμιμη τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007). 

Εξάλλου, σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη χρησιμοποιεί όρους, όπως «µε ποινή 

αποκλεισμού...», «µε ποινή απαραδέκτου οι συµµετέχοντες πρέπει...» ή άλλους 

παρόμοιους, είναι προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις και συνεπώς 

οποιαδήποτε απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε απόρριψη της (βλ. Γνµδ ΝΣΚ 

70/2002). Το ίδιο αφορά προφανώς και τη συνδρομή τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες 

προβλέπονται σε κάθε περίπτωση από τη διακήρυξη. Περαιτέρω, οι αρχές της διαφάνειας, 

της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και του υγιούς και αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού, οι οποίες διέπουν τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, είτε 

διέπονται από το εθνικό δίκαιο είτε από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλουν 

σαφή και ακριβή μνεία των απαιτουμένων, προς συμμετοχή στους διαγωνισμούς, 

προσόντων και των υποβλητέων, κατά την κατάθεση της προσφοράς, δικαιολογητικών και 

λοιπών στοιχείων (βλ. ΕΑ ΣτΕ Ολομ. 136/2013, ΕΑ ΣτΕ 862/2010, 53/2011). Συνεπώς, οι 

διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μόνον τα αξιούμενα από την διακήρυξη ή από 

τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς και ειδικώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και 
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στοιχεία για την απόδειξη ιδιοτήτων ή γεγονότων κρίσιμων για τη συμμετοχή στον 

διαγωνισμό, η δε αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να προβεί σε αποκλεισμό διαγωνιζομένου 

από τη διαγωνιστική διαδικασία λόγω μη προσκομίσεως διαφορετικών ή και επί πλέον από 

τα προβλεπόμενα δικαιολογητικών συμμετοχής (ΕΑ ΣτΕ 382/2015 και 384/2015).Εξάλλου 

και κατά πάγια νομολογία, διευκρινίσεις που παρέχονται επί όρων της διακήρυξης, 

αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και εντάσσονται στο κανονιστικό πλαίσιο του 

διαγωνισμού, συμπληρώνοντας τους όρους της Διακήρυξης στους οποίους αναφέρονται 

(βλ. Ράικο Δημ., Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, σελ. 338 – 339 με αναφερομένη σχετική 

νομολογία).  

 

9. Επειδή, εν προκειμένω, η διακήρυξη που αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο 

του υπό εξέταση Διαγωνισμού, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι: «Αντικείμενο της παρούσας 

σύμβασης είναι η κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων με ηχητικά και φωτιστικά 

συστήματα για το έτος 2019. Μεταξύ των εκδηλώσεων αυτών είναι ο κύκλος 

εκδηλώσεων τις Απόκριες, Φεστιβάλ Κιθάρας, Ελευθέρια Θράκης, Summer Festival, 

Καλοκαίρι με θέα την Θάλασσα και το καθιερωμένο Φεστιβάλ Μπύρας. Το αντίστοιχο 

CPV: κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων} για την παρούσα 

δημόσια σύμβαση είναι : [ ……………….]-Υπηρεσίες τεχνικών ήχου. Η σύμβαση θα 

ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

… 2.1.6 Διευκρινίσεις επί υποβολής προσφορών. Οι προσφορές (στην έντυπη μορφή 

τους και όπως αποτυπώνονται στο αρχείο .pdf) δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, 

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 

ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της 

προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να 

αξιολογηθούν. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται 

από την Επιτροπή διαγωνισμού, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που 
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απαιτούνται προσκομίζονται/αποστέλλονται στο πρωτόκολλο του δημαρχιακού 

καταστήματος του Δήμου  ……………… που διενεργεί το διαγωνισμό (προκειμένου 

να παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού).  Οι υπεύθυνες δηλώσεις, 

ΤΕΥΔ, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 

ηλεκτρονικής υπογραφής τους, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. και πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης 

και ημερομηνία ηλεκτρονικής από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως και την προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά των προσφορών στο 

Σύστημα. … 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής. 2.2.9.1 Προκαταρκτική 

απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις 

αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 

Απόφασης 158/2016 της  …………. και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 

949/13-02-2018 (ΑΔΑ:   ………………). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της  …………… (www………….gr) και (www. …….gr). 

Οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥ∆: Η αναθέτουσα αρχή δημιουργεί το ΤΕΥ∆ για τη 

συγκεκριμένη διακήρυξη και το αναρτά σε επεξεργάσιμη μορφή στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού. Ο 

οικονομικός φορέας πρέπει:  α) Να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από την 

πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του και να το 

επεξεργαστεί συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία.  β) Να υπογράφει 

ηλεκτρονικά το αρχείο του ΤΕΥΔ αφού το έχει μετατρέψει σε .pdf, και να το ανεβάσει 

μαζί με την προσφορά του στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία του Μέρους ΙΙ, Μέρους ΙΙΙ και 

Μέρους VI.   Από το Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
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υποχρεούνται να συμπληρώσουν μόνο τα εξής κριτήρια:  ✓ Από την ενότητα Α: 

(Καταλληλότητα), το κριτήριο 1.  Από την ενότητα Β: (Οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια) τα κριτήρια 1α και 1β 42  ✓ Από την ενότητα Γ: 

(Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), τα κριτήρια 1β, 6 και 9 (μία μικρή περιγραφή 

του τεχνικού εξοπλισμού της εταιρείας και του ανθρωπίνου δυναμικού, η πλήρης 

περιγραφή θα αποτυπώνεται στην τεχνική προσφορά).43 ✓ Από την ενότητα Δ: 

(Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), το 

κριτήριο 2.  ✓ Για τα υπόλοιπα κριτήρια του Μέρους IV οι συμμετέχοντες δεν 

απαιτείται να παράσχουν πληροφορίες.  ✓ Το Μέρος V του ΤΕΥΔ δεν θα 

συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες.  2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα – Δικαιολογητικά 

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

προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, 

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

της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 

παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201645, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 26 

του Ν. 4497/2017. … 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών. 2.4.1 Γενικοί όροι 

υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη παρούσα Διακήρυξη και στη σχετική μελέτη για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της παρούσας σύμβασης. Δεν επιτρέπονται 

εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 

προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς 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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  [Ηλεκτρονική Διαδικασία] 2.4.2.1. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 

και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017)  

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 



Αριθμός Απόφασης: 1170 / 2018 

10 

 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». Για τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 

εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/2015 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της 

ίδιας Υ.Α.  2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το 

σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του 

ν. 4412/2016, και το άρθρο 9 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Μετά την 

παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας 

του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με 

σχετική ανακοίνωσή της. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 401) από τρίτους 

εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες 

αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον 

εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική 

ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών 

αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή 

κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. 

Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου η 

παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 2.4.2.3. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  (α) έναν 

(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. (β) 
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έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  Από τον προσφέροντα σημαίνονται με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 

4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή 

του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 2.4.2.4. Οι οικονομικοί 

φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα 

παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου .pdf 

(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf]. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός 

φορέας επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 

μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά 

για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί 

από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη 

υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται 

υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή 
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και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.  

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 

της Χάγης (Apostille).  Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  

από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για 

την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) 

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην 

παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/201656, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της 

παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ 

το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Με 

την παρ. 13 του άρθρου 107 του νόμου 4497/2017, προστίθεται άρθρο 79Α μετά το 

άρθρο 79 του ν. 4412/2016, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτηµα της 

υπογραφής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύµβασης/Τυποποιηµένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης και εισάγεται πλέον η δυνατότητα υπογραφής του µόνο από το 

νόµιµο εκπρόσωπο ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. 

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: «1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
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ελέγχου σε αυτόν. 2. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του 

παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. β) εγγύηση 

συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 

και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση ισχύει και 

για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του  …………...), οι οποίες 

φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. 2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης της παρούσης. Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού 

να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα/φύλλο συμμόρφωσης {εντός του συστήματος 

του ΕΣΗΔΗΣ – φόρμα εκτυπωμένη από το ΕΣΗΔΗΣ) έχοντας την απόλυτη ευθύνη 

της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί περιγραφή των στηλών του 

πίνακα συμμόρφωσης. Στήλη Προδιαγραφή-χαρακτηριστικά: στην στήλη αυτή 

αναγράφεται: «Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης, της μελέτης, των 

τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της γενικής και ειδικής συγγραφής 

υποχρεώσεων και του τιμολογίου μελέτης. Στήλη απαίτηση: Στην στήλη απαίτηση έχει 

συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον προσφέροντα, οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως 

απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. Στήλη 

απάντηση: Στην στήλη απάντηση σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που 

έχει μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Απαίτηση Απάντηση. Γενικά Συμμόρφωση ως προς τους όρους 

της διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της 
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συγγραφής υποχρεώσεων τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. ΝΑΙ  Η 

προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες και για τυχόν παράταση. Παραιτούμαι από κάθε 

δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος.  ΝΑΙ  Επιπλέον στον φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί και το απαιτούμενο Έντυπο τεχνικής 

προσφοράς, το οποίο επισυνάπτεται στη παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

αυτής, και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Τα ηλεκτρονικά 

υποβαλλόμενα τεχνικά/ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 

ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου».  

10. Επειδή, εν προκειμένω, και αναφορικά με τους λόγους του προσφεύγοντα 

οι οποίοι στρέφονται κατά της νομιμότητας της προσφοράς του παρεμβαίνοντα για 

την Κατηγορία Εκδήλωσης ΤΥΠΟΥ Α, κρίνονται αβάσιμοι, για τους εξής λόγους: Γιατί 

από την επισκόπηση της τεχνικής προσφοράς του παρεμβαίνοντα προκύπτει ότι η 

προσφορά του είναι σύννομη με τους όρους της Διακήρυξης, καθώς στο έντυπο της 

τεχνικής του προσφοράς αναγράφεται πως για την υλοποίηση των εργασιών θα 

χρησιμοποιηθούν δύο κανάλια γραφικού ισοσταθμιστή τριάντα ενός (31) περιοχών 

για είσοδο στην κεντρική μείξη (2 CH EQ 31 BAND INSERT ON MASTER). Στην 

επεξεργασία και έλεγχο του «ήχου των μουσικών στην σκηνή», στην τεχνική 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου αναγράφεται πως θα χρησιμοποιηθεί 

κεντρική μονάδα δέκα έξι (16) καναλιών ενδοπαρακολούθησης και επικοινωνίας 

μουσικών ενδεικτικού τύπου Aviom system, Οκτώ (8) ενσύρματοι δείκτες ακουστικών 

Shure P4HW  και Behringer P1 ή ισοδύναμοι, Οκτώ (8) ζεύγη ακουστικά Shure 

535,425,215 in-ear, και όσον αφορά τον επεξεργαστή στα side αναγράφεται πως θα 

χρησιμοποιηθούν Side fills τριών δρόμων αποτελούμενα από 2Χ18’’ μεγάφωνο 

(subwoofer), 2Χ15” μεγάφωνο (δορυφόρος) με 2’’ κόρνα και τους κατάλληλους 

επεξεργαστές και τελικούς ενισχυτές τους. Για την υποστήριξη των μουσικών 

«backline», όπως απαιτείται και από τις προδιαγραφές της μελέτης αναφέρεται πως 
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θα χρησιμοποιηθούν βάθρα ορχήστρας επαγγελματικών προδιαγραφών αλουμινίου 

(risers), ένα (1) τεμάχιο 2 μέτρα Χ 2 μέτρα Χ 0,50 μέτρα ύψος, τα volume pedal 

περιλαμβάνονται στα πιάνα (δεν απαιτούνταν να αναφέρεται το μοντέλο και ο τύπος 

βάσει των όρων της μελέτης), και επιπλέον αναγράφεται πως θα χρησιμοποιηθούν 

οκτώ (8) πυκνωτικά μικρόφωνα AKG C1000, όπως απαιτείται. Όσον αφορά τον 

φωτισμό, τα par 64 είναι προβλεπόμενου τύπου Led PAR RGBW βάσει της τεχνικής 

προσφοράς και αναγράφεται ο τύπο λάμπας CP 61 σε συστοιχίες των έξι (6) 

(LAMPBARS), θα χρησιμοποιηθούν ρυθμιστές ηλεκτρικής ενέργειας (DIMMER 

PACK) τριάντα έξι (36) καναλιών (δεν απαιτούνταν να αναφέρεται το μοντέλο και ο 

τύπος του dimmer βάσει των όρων της διακήρυξης και της μελέτης), και τέλος 

αναφέρονται στην τεχνική προσφορά θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα 

καλώδια, FRAMES, SPLITTERS. Για τις προδιαγραφές της σκηνής, αναφέρεται και ο 

τύπος ποδιού και το ύψος, αναγράφεται ο τύπος work και η τράσα και συγκεκριμένα 

θα χρησιμοποιηθούν τέσσερα (4) GoalPost (σχήματος Π) 6,5m ύψος 12m πλάτος, 

WORK GOAL POST 6,5m X 12m, 8x πόδια στήριξης 6,5 ύψος WORK 50x 

EUROTRUSS stage platform 1mx2m.    

11. Επειδή, εν προκειμένω, και αναφορικά με τους λόγους του προσφεύγοντα 

οι οποίοι στρέφονται κατά της νομιμότητας της προσφοράς του παρεμβαίνοντα για 

την Κατηγορία Εκδήλωσης ΤΥΠΟΥ Β, κρίνονται αβάσιμοι, για τους εξής λόγους: Γιατί 

από την επισκόπηση της τεχνικής προσφοράς του παρεμβαίνοντα προκύπτει ότι η 

προσφορά του είναι σύννομη με τους όρους της Διακήρυξης, καθώς στο έντυπο της 

τεχνικής του προσφοράς, στον ήχο των ακροατών και στον ήχο των μουσικών στην 

σκηνή αναγράφεται πως για την υλοποίηση των εργασιών θα χρησιμοποιηθούν δύο 

κανάλια γραφικού ισοσταθμιστή τριάντα ενός (31) περιοχών για είσοδο στην κεντρική 

μείξη (2 CH EQ 31 BAND INSERT ON MASTER), όπως απαιτείται. Για τα monitor 

αναγράφονται στην προσφορά και ηχεία 12΄΄ και 15΄΄ με 2’’ κόρνα, για την 

υποστήριξη των μουσικών «backline», στα ηλεκτρικά πιάνα αναφέρεται πως θα 

χρησιμοποιηθούν YAMAHA CLP 250-CASIO PRIVIA-KURZWEIL για επιλογή από 

τον μουσικό, αναφορικά με τα κρουστά θα χρησιμοποιηθούν και τα μεγέθη 11”,11 

¾”,12 ½” και τα volume pedal περιλαμβάνονται στα πιάνα (δεν απαιτούνταν να 

αναφέρεται το μοντέλο και ο τύπος βάσει των όρων της μελέτης). Για τα μικρόφωνα 

αναγράφεται αν είναι ενεργητικό και συγκεκριμένα είκοσι (20) προσαρμογείς 

ισορροπίας σήματος (ACTIVED.IBOXES), για τα φώτα αναγράφεται πως θα 
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χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα καλώδια, FRAMES, SPLITTERS και όσον 

αφορά τις προδιαγραφές της σκηνής, αναφέρεται και ο τύπος ποδιού και το ύψος, 

αναγράφεται ο τύπος work και η τράσα και συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν δύο 

(2) GoalPost (σχήματος Π) 6,5m ύψος 12m πλάτος, WORK GOAL POST 6,5m X 

12m, 4x πόδια στήριξης 6,5 ύψος WORK 50x EUROTRUSS stage platform 1mx2m. 

12. Επειδή, εν προκειμένω, και αναφορικά με τους λόγους του προσφεύγοντα 

οι οποίοι στρέφονται κατά της νομιμότητας της προσφοράς του παρεμβαίνοντα για 

την Κατηγορία Εκδήλωσης ΤΥΠΟΥ Γ, κρίνονται αβάσιμοι, για τους εξής λόγους: Γιατί 

από την επισκόπηση της τεχνικής προσφοράς του παρεμβαίνοντα προκύπτει ότι η 

προσφορά του είναι σύννομη με τους όρους της Διακήρυξης, καθώς στο έντυπο της 

τεχνικής του προσφοράς, στον ήχο των ακροατών και στον ήχο των μουσικών στην 

σκηνή αναγράφεται πως για την υλοποίηση των εργασιών θα χρησιμοποιηθούν δύο 

κανάλια γραφικού ισοσταθμιστή τριάντα ενός (31) περιοχών για είσοδο στην κεντρική 

μείξη (2 CH EQ 31 BAND INSERT ON MASTER), όπως απαιτείται. Για τα monitor 

αναγράφονται στην προσφορά και ηχεία 12΄΄ και 15΄΄ με 2’’ κόρνα. Τα volume pedal 

περιλαμβάνονται στα πιάνα (δεν απαιτούνταν να αναφέρεται το μοντέλο και ο τύπος 

βάσει των όρων της μελέτης). Ομοίως, όπως και ανωτέρω στην κατηγορία 

εκδήλωσης Β΄, αναφορικά με τα κρουστά θα χρησιμοποιηθούν και τα μεγέθη 11”,11 

¾”,12 ½”, για τα μικρόφωνα αναγράφεται αν είναι ενεργητικό και συγκεκριμένα είκοσι 

(20) προσαρμογείς ισορροπίας σήματος (ACTIVED.IBOXES), για τα φώτα 

αναγράφεται πως θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα καλώδια, FRAMES, 

SPLITTERS. 

13. Επειδή, εν προκειμένω, και αναφορικά με τους λόγους του προσφεύγοντα 

οι οποίοι στρέφονται κατά της νομιμότητας της προσφοράς του παρεμβαίνοντα για 

την Κατηγορία Εκδήλωσης ΤΥΠΟΥ Ζ, κρίνονται αβάσιμοι, για τους εξής λόγους: Γιατί 

από την επισκόπηση της τεχνικής προσφοράς του παρεμβαίνοντα προκύπτει ότι η 

προσφορά του είναι σύννομη με τους όρους της Διακήρυξης, καθώς  στο έντυπο της 

τεχνικής του προσφοράς, στον ήχο των ακροατών και στον ήχο των μουσικών στην 

σκηνή αναγράφεται πως για την υλοποίηση των εργασιών θα χρησιμοποιηθούν δύο 

κανάλια γραφικού ισοσταθμιστή τριάντα ενός (31) περιοχών για είσοδο στην κεντρική 

μείξη (2 CH EQ 31 BAND INSERT ON MASTER), όπως απαιτείται. Για την 

υποστήριξη των μουσικών – φωτισμός – «backline», αναγράφεται πως θα 
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χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα καλώδια, FRAMES, SPLITTERS, αναγράφεται 

πως θα χρησιμοποιηθούν τριάντα έξι (36) PAR 64 σε συστοιχίες των έξι (δεν 

απαιτούνταν να αναγράφεται το μοντέλο), αναγράφεται πως θα χρησιμοποιηθούν τα 

απαιτούμενα αναλόγια βαρέως τύπου (δεν απαιτούνταν να αναγράφεται το μοντέλο). 

Συνεπώς, απ’ όλα όσα έχουν εκτεθεί στην παρούσα σκέψη σε συνδυασμό με τις 

σκέψεις 10, 11 & 12 η τεχνική προσφορά του προσωρινού αναδόχου πληροί όλες τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και της σχετικής μελέτης και 

ως εκ τούτου ορθά η Αναθέτουσα Αρχή την έκρινε ως αποδεκτή.  

14. Επειδή, αναφορικά με τον πέμπτο λόγο του προσφεύγοντα, ότι στην 

τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντα δεν υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις (του 

προσφέροντα) που αναπληρώνουν την υπογραφή των εγχειριδίων - φυλλαδίων των 

τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών του κατασκευαστικού οίκου, ο 

οποίος κρίνεται αβάσιμος, λεκτέα τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3. της 

διακήρυξης ρητά αναφέρονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των 

προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία και τα οποία είναι τα εξής: το ΤΕΥΔ, η 

εγγύηση συμμετοχής, πίνακας/φύλλο συμμόρφωσης (εντός του συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ – φόρμα εκτυπωμένη από το ΕΣΗΔΗΣ) και επιπλέον στον φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς οφείλεται να υποβληθεί το απαιτούμενο έντυπο τεχνικής 

προσφοράς (επισυναπτόμενο στη διακήρυξη, περιγράφοντας πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις της τεχνικής μελέτης και προδιαγραφές πληρούνται). Σε περίπτωση δε 

που υποβληθούν τεχνικά/ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus), αυτά θα πρέπει να 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση 

θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από 

τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 

ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου. Σε κανένα δε όρο της διακήρυξης επιβάλλεται ότι επί ποινή 

αποκλεισμού οφείλεται να υποβληθούν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα 

τεχνικά/ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus), και επομένως σε περίπτωση υποβολής 

αυτών υπεύθυνες δηλώσεις που να αναπληρώνουν την υπογραφή των φυλλαδίων. 

Από την επισκόπηση του φακέλου του παρεμβαίνοντα προκύπτει ότι αυτός δεν 

υπέβαλλε κανένα τεχνικό φυλλάδιο, και επομένως δεν υπήρχε καμία υποχρέωση να 

υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις που να αναπληρώνουν την υπογραφή των 
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φυλλαδίων, όπως εσφαλμένα ισχυρίζεται ο προσφεύγων. Ως εκ τούτου ορθά η 

Αναθέτουσα Αρχή έκρινε την προσφορά του παρεμβαίνοντα ως αποδεκτή.  

15. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή πρέπει να 

απορριφθεί, η δε παρέμβαση να γίνει δεκτή.  

16. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να καταπέσει το 

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

Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Δέχεται την παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη στις 13 Δεκεμβρίου 2018 2018 

και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 28-12-2018. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη                                             Ευαγγελία Ζαφειράτου    

 


