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Η 

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

8ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνήλθε στην έδρα της στις 09 Σεπτεμβρίου 2019  με την εξής σύνθεση: 

Χρήστος Σώκος Πρόεδρος και Εισηγητής, Ιωάννης Κίτσος – Iωάννα Θεμελή, 

μέλη.  

Για να εξετάσει την από 02.08.2019 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 968/02.08.2019 της προσφεύγουσας εταιρείας με την 

επωνυμία « ……………», με έδρα την  ……………, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Κατά του « …………….», (εφεξής αναθέτουσα αρχή), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί  η 

προσβαλλόμενη με αριθμό 381/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

αναθέτουσας αρχής, κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της στο 

στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα υλικά με Α/Α 1,2, 4, 5, 9, 10, 

11, 14, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 40, 65, 73-76, 78, 79, 83, 86-91, 99-101, 103-108, 

110, 112, 114, 117, 118, 123, 127-132, 134, 135, 139, 141-144 και 147 και 

ανέδειξε ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία « 

……………………………………………….» 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Χρήστο Σώκο 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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 1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί το 

νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του ΠΔ 

39/2017, ύψους 962,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  

……………………………..). 

 2. Επειδή, με την με αριθμό  ……………. Διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή 

προκήρυξε σύμβαση προμηθειών με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 509.985,96 ΕΥΡΟ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) με ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 26 Νοεμβρίου 

2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 

των προσφορών την 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. 

 3. Επειδή, η εν λόγω διακήρυξη δημοσιεύτηκε στις 20.11.2018 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πλήρες κείμενο της 

Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 21/11/2018 (AAAM: ……………………..) με συστημικό 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ………………….  

 4. Επειδή, στην υπό κρίση διαγωνιστική διαδικασία, ορίστηκαν προσωρινές 

ανάδοχοι για τα τμήματα: Α) με Α/Α 41,42,43 και 46 η εταιρεία « 

………………………….», Β) με Α/Α 3, 8, 15~17 20~22, 24, 28~32, 48~64, 

66~72, 80, 82, 84~85, 113, 124~126, 136~138, 140, 145, 146 η εταιρεία « 

………………….» και Γ) με Α/Α 1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 18, 23, 25, 26, 27, 73, 83, 

88, 89, 99, 101, 103, 104, 108, 110, 114, 117, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 141, 

142, 143, 144 και 147 η προσφεύγουσα.  

    5. Επειδή, εν συνεχεία κατά το στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης η Επιτροπή του διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα 

είχε ελλείψεις ως προς αυτά, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της 

αναθέτουσας αρχής την απόρριψη της προσφοράς της και την κατακύρωση των 

τμημάτων αυτών στην εταιρεία  « ………………………………………». Με την 

προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. 381/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

αναθέτουσας αρχής έγινε δεκτή η εισήγηση και απορρίφθηκε η προσφορά της 

προσφεύγουσας για τα τμήματα με Α/Α 1,2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 23, 25, 26, 

27, 40, 65, 73-76, 78, 79, 83, 86-91, 99-101, 103-108, 110, 112, 114, 117, 118, 

123, 127-132, 134, 135, 139, 141-144 και 147. 

 6. Επειδή, κατά της τελευταίας υπ’αριθμ. 381/2019 απόφασης της 
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Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, με την οποία απορρίφθηκε η 

προσφορά της προσέφυγε η προσφεύγουσα καταθέτοντας, δια ανάρτησης στο 

ΕΣΗΔΗΣ στις 02.08.2019, με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου της ΑΕΠΠ 

όπως προβλέπεται από τα άρθρα 362 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 8 παρ. 2 

Κανονισμού, την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή αιτούμενη την ακύρωσή 

της. 

7. Επειδή, εμπρόθεσμα η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της 

προσβαλλόμενης απόφασης καθώς, από τον ηλεκτρονικό τόπο του αντίστοιχου 

δημόσιου Διαγωνισμού, αποδεικνύεται πως αυτή κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά 

στους προσφέροντες, στις 25.07.2019, ώστε η κατ’ αυτής στρεφόμενη 

Προδικαστική Προσφυγή να έχει κατατεθεί, δια ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ στις 

02.08.2019, εντός της προθεσμίας που ορίζουν τα άρθρα 361 παρ. 1 περ. (α) Ν. 

4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (α) Κανονισμού. 

8. Επειδή η προσφεύγουσα έχει, καταρχήν, έννομο συμφέρον άμεσο 

προσωπικό και ενεστώς για την άσκηση της υπό κρίση προδικαστικής 

προσφυγής ως συμμετέχουσα στον Διαγωνισμό, που εύλογα προσδοκά να 

της ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και ως εκ τούτου επιδιώκει την 

ακύρωση της προσβαλλόμενης ως προς την απόρριψη της προσφοράς της. 

Επομένως, νομίμως και κατ’ αρχήν παραδεκτώς ασκείται η υπό εξέταση 

προδικαστική προσφυγή και φέρεται προς εξέταση ενώπιον του 8ου Κλιμακίου 

της ΑΕΠΠ.  

9. Επειδή, η Αναθέτουσα Αρχή, κοινοποίησε στις 05.08.2019  την υπό 

εξέταση προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί 

να θίγεται από την αποδοχή της και απέστειλε στην AΕΠΠ τις υπ’αριθμ. πρωτ. 

67576/09.08.2019 έγγραφες απόψεις της σχετικά με αυτή ζητώντας την 

απόρριψή της.   

10. Επειδή, στο άρθρο 3.2 - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης 

ορίζεται ότι «Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
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όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 

αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 

(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων 

pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, 

το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει 

ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως 

άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία 

κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Όσοι υπέβαλαν 

παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν.».  

11. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη αποτελεί κανονιστική 

πράξη, η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και δεσμεύει, τόσο την αναθέτουσα αρχή, 

η οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, 53/2011, ΕΣ VI Τμήμα Πράξεις 

78/2007, 19/2005, 31/2003 κ.λπ.), όσο και τους διαγωνιζόµενους. Η δε 

παράβαση ουσιωδών διατάξεων της Διακήρυξης 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), αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων 

διατάξεων της Διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, καθιστά απαράδεκτες τις 

υποβληθείσες προσφορές τους. Επειδή, κατά την ερμηνεία των όρων κάθε 

Διακήρυξης ο ερμηνευτής του δικαίου πρέπει να αναζητεί το πραγματικό νόημα 

των ενσωματωμένων σε αυτή κανόνων με αφετηρία τη λεκτική, ήτοι γραμματική 

διατύπωσή τους (γραμματική ερμηνευτική μέθοδος). 

12. Επειδή η προσφεύγουσα με την προσφυγή της ισχυρίζεται ότι «Εν 
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προκειμένω, με την προσβαλλόμενη απόφαση πλήρως παραβιάσθηκαν οι 

ανωτέρω διατάξεις της διακήρυξης και του Ν. 4412/2016 και οι αναφερόμενες 

Αρχές του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού της διαφάνειας και της ισοτιμίας. 

Ειδικότερα, παρότι στην εν λόγω απόφαση (βλ. σελίδα 5-7 αυτής) αναφέρεται ότι 

η Επιτροπή για τους δύο πρώτους οικονομικούς φορείς αποφάσισε ότι «...από 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν πλήρη και ορθά 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης. Ως εκ τούτου η 

επιτροπή αποφάσισε την διακοπή της συνεδρίασης προκριμένου να συνταχθεί 

επιστολή προσκόμισης προς τον «προσωρινό ανάδοχο» σύμφωνα με τα 

οριζόμενα της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. Απεστάλη πρόσκληση 

...», μη νομίμως δεν έπραξε το ίδιο και για την δική μας εταιρεία. Το άρθρο 3.2 της 

διακήρυξης ρητά αναφέρει ότι η προσκόμιση φυσικού φακέλου γίνεται κατά 

περίπτωση. Η εταιρεία μας έκρινε, ότι για το σύνολο των προσκομιζόμενων 

δικαιολογητικών δεν είναι απαραίτητη και η υποβολή τους σε φυσική μορφή στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας, δηλώνοντας μάλιστα την πρόθεσή της αυτή και με 

δήλωση του Ν. 1599/86, όπως μνημονεύεται και από το πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης. Επειδή, από τη ρητή γραμματική ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 

3.2. της διακήρυξης, αναφορικά με την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προκύπτει ότι εάν, κατόπιν ηλεκτρονικής πρόσκλησης της 

αναθέτουσας αρχής μέσω του συστήματος προς στον προσωρινό ανάδοχο 

όπου τάσσεται συγκεκριμένη 20ημερη προθεσμία, δεν προσκομισθούν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή έχει υποχρέωση, ήτοι, δέσμια αρμοδιότητα, 

να του τάξει επιπλέον 5μερη προθεσμία προκειμένου να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει. Έτι περαιτέρω έχει διακριτική ευχέρεια να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία εφόσον αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους και κατ’ ανώτατο όριο για 15 

επιπλέον ημέρες. Επομένως, το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης, προβλέπει 

υποχρέωση (δέσμια αρμοδιότητα) της αναθέτουσας να καλέσει τον προσωρινό 

ανάδοχο προς υποβολή/συμπλήρωση των δικαιολογητικών και όχι δυνατότητα 

(διακριτική ευχέρεια). Συνεπώς, κατά τους όρους της διακήρυξης, η αναθέτουσα 

αρχή δύναται είτε να απορρίψει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου εάν 

δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

μετά την παρέλευση της εκ του νόμου οριζόμενης επιπλέον πενθήμερης 

προθεσμίας (βλ. ΑΕΠΠ 673/2019 και 694/2019). Αντίθετα η αναθέτουσα αρχή 
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ενώ διαπίστωσε ότι η εταιρεία μας προσκόμισε ηλεκτρονικά πλήρη φάκελο 

δικαιολογητικών κατακύρωσης ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ !! (232) σελίδων 

χωρίς καμία έλλειψη και παρά το γεγονός ότι είχε δέσμια αρμοδιότητα να μας 

καλέσει να υποβάλουμε ή και να συμπληρώσουμε εφόσον το έκρινε (γιατί 

θεώρησε ότι δεν υποβάλλαμε φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης) όπως 

έκανε με τους άλλους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, μας απέκλεισε από 

την διαγωνιστική διαδικασία. Μάλιστα με την ακύρωση της προσφοράς μας 

επιβαρύνεται η αναθέτουσα αρχή κατά 11.559,50 € πλέον ΦΠΑ, που είναι το 

ποσό της διαφοράς των υλικών που κατακυρώθηκαν στον οικονομικό φορέα με 

την επωνυμία « ………………………………….» και της δικής μας προσφοράς 

για τα ίδια είδη. Παράλληλα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο 

………………… δεν θα προμηθευτεί είκοσι τρία (23) είδη 11.027 τεμαχίων 

απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου. Σε κάθε δε περίπτωση, η 

Οικονομική Επιτροπή όφειλε ακόμα και εάν θεώρησε ότι η εταιρεία μας δεν 

υπέβαλε Φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης να μας καλέσει προς υποβολή 

των δικαιολογητικών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών και δεν 

είχε (όπως και έπραξε) την δυνατότητα (διακριτική ευχέρεια) να απορρίψει την 

προσφορά μας.» 

13. Επειδή η αναθέτουσα αντικρούει την προσφυγή και αναφέρει ότι «Η 

εταιρεία " …………………….." υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, μέσω 

του (υπό)φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» στις 

25-06-2019. Όμως, δεν προσκομίστηκαν από την προσφεύγουσα εταιρεία εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, 

σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, όπως 

ορίζεται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης. Η εταιρεία " 

……………………………." στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο 

της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης κάνει αναφορά ότι "σύμφωνα 

με το Ν.4250/2014 και τον Ν.4605/2019 τα δικαιολογητικά δεν συνοδεύονται από 

φυσικό φάκελο." Συγκεκριμένα ορισμένα από τα δικαιολογητικά της που 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα (ενδεικτικά αναφέρουμε τις δηλώσεις Ε3, για την 

απόδειξη του κριτηρίου επιλογής της παρ. 2.2.5 (απόδειξη της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας) και την βεβαίωση ανακύκλωσης της παρ. 2.2.7 

(απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης), δεν υποβλήθηκαν ορθώς σύμφωνα με 
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τις απαιτήσεις των παρ. 2.1.4. και παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Κατά συνέπεια δεν προσκομίστηκαν και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, σε 

σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Αντιθέτως, η 

προσφεύγουσα εταιρεία " …………………………." υπέβαλε την από 25-06-2019 

ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία 

βεβαιώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής, ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας 

την ακρίβεια των προσκομιζόμενων ιδιωτικών εγγράφων (δηλώσεις Ε3, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΠΑ, ΕΟΑΝ κλπ). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε: ότι η από 25-06-2019 ψηφιακά υπογεγραμμένη 

υπεύθυνη δήλωση της προσφεύγουσας εταιρείας δεν έχει εφαρμογή στον εν 

λόγω διαγωνισμό, αφού δεν τηρήθηκαν τα οριζόμενα της παρ. 2.2.9.2 

Αποδεικτικά μέσα της Διακήρυξης και την απόρριψη της προσφοράς της και την 

κατακύρωση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθότι δεν υποβλήθηκαν 

νομίμως και εμπροθέσμως τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α'94) 

που όριζε η Διακήρυξη… Η αναθέτουσα αρχή δεν προέβη στην διαδικασία της 

έγγραφης ειδοποίησης μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ έτσι ώστε να παρέχει 

προθεσμία στην προσφεύγουσα εταιρεία να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών, καθότι έκρινε ότι μια τέτοια ενέργεια δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει 

στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε (παρ. 4 

του άρθρου 103 του Ν.4412/2016). 

14. Επειδή, το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης ορίζει σαφώς ότι τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τον προσφέροντα 

(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 
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αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Ακολούθως ορίζει ότι 

«αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 

δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να 

τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία 

κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες». Δηλαδή προκύπτει 

σαφώς από το συγκεκριμένο άρθρο της διακήρυξης ότι η αναθέτουσα αρχή έχει 

υποχρέωση και όχι διακριτική ευχέρεια να καλέσει εντός 5 ημερών τον 

προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τυχόν δικαιολογητικά στα οποία υπάρχουν 

ελλείψεις. Εν προκειμένω, η προσφεύγουσα με την αρ. πρωτ. 48214 11/06/2019 

έγγραφη πρόσκληση μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ από την 

αναθέτουσα αρχή, κλήθηκε να υποβάλλει εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών 

τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα οποία 

υπέβαλε ηλεκτρονικά την 25.06.2019 μέσω υποφακέλου με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». Ακολούθως η επιτροπή του 

διαγωνισμού αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά διαπίστωσε ότι δεν είχαν κατατεθεί 

και σε φυσική μορφή στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής και γι’ αυτό τον 

λόγο απέρριψε την προσφορά της προσφεύγουσας. Όμως, όπως αναφέρθηκε 

ως άνω, από την στιγμή που διαπίστωσε ότι δεν είχαν προσκομισθεί σε φυσική 

μορφή τα εν λόγω δικαιολογητικά, όφειλε σύμφωνα με τον όρο 3.2 της 

Διακήρυξης, να καλέσει την προσφεύγουσα να τα προσκομίσει εντός 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών, κάτι το οποίο δεν έπραξε. Ως εκ τούτου ο λόγος 

της προσφυγής είναι βάσιμος και η προσφυγή να γίνει δεκτή.   

15. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει 

να  γίνει δεκτή. 

16.  Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το Παράβολο που 

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

 

 

 

   Για τους λόγους αυτούς 
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Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. 

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά τα οριζόμενα στο 

διατακτικό, ώστε να κληθεί η προσφεύγουσα να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών. 

Ορίζει την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου.  

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 09 Σεπτεμβρίου 2019 και εκδόθηκε στις 27 

Σεπτεμβρίου 2019  στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

  Ο Πρόεδρος          Η Γραμματέας 

Χρήστος Σώκος              Λαμπρινή Φώτη 


