Αριθμός απόφασης: 1222/2019

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 7 Οκτωβρίου 2019 με την εξής σύνθεση:
Μαργαρίτα

Κανάβα,

Πρόεδρος,

Ειρήνη

Αψοκάρδου-Εισηγήτρια

και

Απόστολος Σιαπέρας Μέλη.
Για να εξετάσει την από 29-08-2019 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
(ΓΑΚ) ΑΕΠΠ/1099/3-09-2019 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «.................................» (εφεξής καλούμενη «προσφεύγουσα»), που
εδρεύει στην ……………, ……….., αρ……………………, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται.
Κατά του ................................. (εφεξής καλούμενη «αναθέτουσα
αρχή»), όπως νομίμως εκπροσωπείται, και
Της

πρώτης

παρεμβαίνουσας

εταιρείας

με

την

επωνυμία

«.................................» (εφεξής καλούμενη «πρώτη παρεμβαίνουσα») που
εδρεύει στην …………., οδός ………., αρ…………, ΤΚ ……….., όπως νόμιμα
εκπροσωπείται.
Της

δεύτερης

παρεμβαίνουσας

εταιρείας

με

την

επωνυμία

«..................................» και τον διακριτικό τίτλο «.................................»
(εφεξής

καλούμενη

«δεύτερη

παρεμβαίνουσα»),

που

εδρεύει

στην

……………., οδός …………., αρ. ……., νομίμως εκπροσωπουμένης.
Της

τρίτης

παρεμβαίνουσας

εταιρείας

με

την

επωνυμία

«..................................» (εφεξής καλούμενη «τρίτη παρεμβαίνουσα»), που
εδρεύει στην ………………, οδός ……….., αρ. ………., ΤΚ ……….., νομίμως
εκπροσωπουμένης.
Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει να ανακληθεί
άλλως ακυρωθεί: 1) η με αριθμό Απόφαση 257/2019 (Απόσπασμα Πρακτικού
Έκτακτης Συνεδρίασης υπ' αριθμ. 27ης του Διοικητικού Συμβουλίου της
αναθέτουσας αρχής - Θέμα 2ο) κατά το μέρος που εγκρίνει το από 18-07-2019
Πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης για το είδος με α/α 2 κλίνες νοσηλείας ΜΕΘ
με κομοδίνο και ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα αναφορικά με την
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απόρριψη της προσφοράς της, 2) κάθε σχετική πράξη, παράλειψη,
γνωμοδότηση και απόφαση της Διοίκησης προγενέστερη ή μεταγενέστερη
βλαπτική των δικαιωμάτων και συμφερόντων της που συνέχεται με την στη
παρούσα προσβαλλόμενη πράξη και να αξιολογηθεί η προσφορά της ως
πληρούσα τις τεχνικές προδιαγραφές και 3) η με αριθμό Απόφαση 257/2019
(Απόσπασμα Πρακτικού Έκτακτης Συνεδρίασης υπ' αριθμ. 27ης του
Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής - Θέμα 2ο) κατά το μέρος
που εγκρίνει το από 18-07-2019 Πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης για το είδος
με

α/α

2

κλίνες

νοσηλείας

ΜΕΘ

με

κομοδίνο

και

ενσωματωμένη

τραπεζοτουαλέτα αναφορικά με την εσφαλμένη αποδοχή της τεχνικής
προσφοράς της δεύτερης παρεμβαίνουσας, καθώς να της χορηγηθεί
αντίγραφο των απόψεων της Αναθέτουσας Αρχής, οπουδήποτε σχετικού
δικογράφου παρεμβάσεως και οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου της
Αναθέτουσας Αρχής που συνέχεται με τη διαδικασία.
Με την παρέμβασή της η πρώτη παρεμβαίνουσα επιδιώκει να
ενημερώνεται για την έκβαση του διαγωνισμού και να της κοινοποιείται κάθε
σχετική απόφαση.
Με την παρέμβασή της η δεύτερη παρεμβαίνουσα επιδιώκει να
απορριφθεί η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή και, εν τοις πράγμασι, τη
διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης.
Με την παρέμβασή της η τρίτη παρεμβαίνουσα επιδιώκει να
απορριφθεί η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή και, εν τοις πράγμασι, τη
διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης κατά το μέρος που απορρίπτει
την προσφορά της προσφεύγουσας.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ειρήνη Αψοκάρδου
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής έχει
καταβληθεί το νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 363 Ν. 4412/2016 και άρθρο 5
του ΠΔ 39/2017 e-παράβολο ύψους 600 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με
κωδικό …………………., εκτύπωση ηλεκτρονικής πληρωμής του παραβόλου
στην Τράπεζα Πειραιώς την 29-08-2019, εκτύπωση από την ιστοσελίδα της
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ΓΓΠΣ του e-παραβόλου με την ένδειξη «δεσμευμένο») το οποίο και
υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του είδους με α/α 2
................................. για το οποίο ασκείται η υπό εξέταση προσφυγή, ήτοι
75.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Επειδή με την

υπ’ αριθμ. .................................

Διακήρυξη

η

αναθέτουσα αρχή προκήρυξε δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για τη
σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο «.................................», με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει
τιμής, προϋπολογισμού 1.000.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Επειδή περίληψη της ως άνω διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά
μέσα για δημοσίευση στις 9-01-2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

(.................................),

η

ως

άνω

διακήρυξη

αναρτήθηκε στις 21-01-2019 στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ. .................................)
και στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμούς Συστήματος ................................. (για το
είδος με α/α 2), ................................. (για το είδος με α/α 1) και
................................. (για το είδος με α/α 3).
4. Επειδή στον εν θέματι διαγωνισμό συμμετείχαν τέσσερις οικονομικοί
φορείς για το προσφερόμενο είδος με α/α 1 και τρεις οικονομικοί φορείς για
το προσφερόμενο είδος με α/α 2, ήτοι: 1) η προσφεύγουσα με τις υπ’ αριθμ.
συστήματος 128767 και 128768 προσφορές, 2) η δεύτερη παρεμβαίνουσα με
τις υπ’ αριθμ. συστήματος 128400 και 128401 προσφορές, 3) η εταιρεία με
την επωνυμία «.................................» με τις υπ’ αριθμ. συστήματος 128309
και

128311

προσφορές

και

4)

η

εταιρεία

με

την

επωνυμία

«.................................» με την υπ’ αριθμ. συστήματος 125892 προσφορά. Η
πρώτη παρεμβαίνουσα δεν υπέβαλε προσφορά στον εν θέματι διαγωνισμό
5.

Επειδή

με

την

προσβαλλόμενη

εγκρίθηκαν

τα

Πρακτικά

καταχώρησης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και τεχνικής
αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα
οποία, μεταξύ άλλων, για το είδος με α/α 2 στο οποίο αφορά η υπό εξέταση
προδικαστική προσφυγή, απορρίπτονται οι προσφορές της προσφεύγουσας,
της

τρίτης

παρεμβαίνουσας

και

της

εταιρείας

με

την

επωνυμία

«.................................» και γίνεται δεκτή μόνο η προσφορά της δεύτερης
παρεμβαίνουσας για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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Ειδικότερα, σχετικά με το είδος με α/α 2 στο οποίο αφορά η υπό
εξέταση προδικαστική προσφυγή, με την προσβαλλόμενη απορρίφθηκαν οι
προσφορές της προσφεύγουσας με την αιτιολογία ότι «ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ 5ος ΤΡΟΧΟΣ» και της τρίτης παρεμβαίνουσας με την αιτιολογία ότι:
«ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΑΝΩ ΓΩΝΙΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».
6. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε με τη
χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ 39/2017 και
είναι νομίμως υπογεγραμμένη και κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από την
προσφεύγουσα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ. α του άρθρου 361, της παρ. 2 του άρθρου 8
της ΥΑ 56902/215/2017, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016
και την παρ. 1 του άρθρου 4, και την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017.
7. Επειδή με την υπ’ αριθμό 1403/2019 Πράξη της Προέδρου του 6ου
Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η
αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση
προδικαστικής προσφυγής.
8. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του, της
προϋπολογισθείσας δαπάνης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας
ανάθεσης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV του Ν. 4412/2016.
9. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η υπό εξέταση προσφυγή
νομίμως εισάγεται ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του
Π.Δ/τος 39/2017.
10. Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 9 του π.δ 39/2017 κοινοποίησε, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου
του διαγωνισμού στις 30-08-2019 την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή
της προσφυγής.
11. Επειδή η πρώτη παρεμβαίνουσα άσκησε την από 8-09-2019
παρέμβασή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 362 παρ. 3 του
Ν. 4412/2016 η οποία κοινοποιήθηκε από την ίδια στις 9-9-2019 στην
ΑΕΠΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
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12. Επειδή η δεύτερη παρεμβαίνουσα άσκησε την από 9-09-2019
παρέμβασή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 362 παρ. 3 του
Ν. 4412/2016 η οποία κοινοποιήθηκε στις 10-09-2019 από την αναθέτουσα
αρχή στην ΑΕΠΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
13. Επειδή η τρίτη παρεμβαίνουσα άσκησε την από 9-09-2019
παρέμβασή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 362 παρ. 3 του
Ν. 4412/2016 η οποία κοινοποιήθηκε στις 10-09-2019 από την αναθέτουσα
αρχή ίδια στην ΑΕΠΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
14. Επειδή στις 16-9-2019, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις απόψεις της στην ΑΕΠΠ ως προς την υπό
εξέταση προσφυγή.
15. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016
ορίζεται ότι: «14) ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή
«έγγραφο της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο
παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας με σκοπό να περιγράψει ή
να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης,
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης των άρθρων 63 και 293,
της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής
προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του
διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των
προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση
των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των
πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν
πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η
διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι
οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες
που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της
παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων
αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις
εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές».
16. Επειδή με βάση το Άρθρο 22 του Ν. 4412/2016 «Κανόνες που
εφαρμόζονται στις επικοινωνίες» (άρθρο 22 παράγραφοι 1- 5 της Οδηγίας
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2014/24/ΕΕ) ορίζεται ότι: «1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 36, όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών
δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
παρόντος άρθρου, των άρθρων 36 και 37 και του Παραρτήματος IV του
Προσαρτήματος Α΄….»
17. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4412/2016 προβλέπεται
ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων
συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται με: α) τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α΄ και β) τους κανόνες του παρόντος
άρθρου και των άρθρων 22 και 37. Πέραν των ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και στην κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με την
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012

απόφαση

του

Υφυπουργού

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301) και β) στο π.δ.
25/2014 (Α΄ 44).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα τεχνικά
ζητήματα που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών σχετικά με:
α) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών
χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής
διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και
υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής
σύναψης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών
καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων
αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των
ηλεκτρονικών πληρωμών,
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β)

τους

όρους

και

τις

προϋποθέσεις

για

την

υποβολή,

τη

γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το
περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και
τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης
πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο
και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και
χορήγησης αντιγράφων και
γ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών,
μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
ή με τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που
αφορούν τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με την Εθνική Βάση
Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήματα
των αναθετουσών αρχών, και των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου
τομέα, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράμματος
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

του

Ολοκληρωμένο

ν.

3862/2010

(Α΄

Πληροφοριακό

112),

όπως

Σύστημα

εκάστοτε

ισχύει,

το

παρακολούθησης

συγχρηματοδοτούμενων έργων, και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που
κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων για
ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των
φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς, και
με τα πληροφοριακά συστήματα της Ένωσης και άλλων κρατών-μελών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ρυθμίζονται, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, τα τεχνικά
ζητήματα που αφορούν:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το
περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη
διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων
των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ,
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τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και
μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού
τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία
προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
β) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών
χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής
διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και
υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής
σύναψης των δημόσιων συμβάσεων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των
ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών
πληρωμών,
γ)

τους

όρους

και

τις

προϋποθέσεις

για

την

υποβολή,

τη

γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το
περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και
τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης
πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο
και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και
χορήγησης αντιγράφων,
δ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών,
μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
ή με τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό
επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη Γενική
Γραμματεία

Εμπορίου

και

Προστασίας

Καταναλωτή

του

Υπουργείου

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
6. Στις συμβάσεις της παρ. 1 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ
του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη
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διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
7. Στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. τηρείται Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων
Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών».
18. Επειδή στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 προβλέπεται ότι: «1. Το
επίπεδο ασφαλείας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. πρέπει να είναι ανάλογο προς τους
κινδύνους.
2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και
παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων
συμμετοχής πρέπει:
α) να είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους οι πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων
συμμετοχής,

συμπεριλαμβανομένης

της

κρυπτογράφησης

και

της

χρονοσήμανσης,
β) να απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως
ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να
αποδέχονται τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που υποστηρίζονται
από αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά
χορηγούνται από έναν πάροχο

υπηρεσιών

πιστοποίησης, ο οποίος

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/ 767/ΕΚ της Επιτροπής, ανεξάρτητα από το αν έχουν δημιουργηθεί με ή
χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών, με την επιφύλαξη της
συμμόρφωσης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούμενο
μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, βάσει των μορφοτύπων που έχουν
θεσπιστεί με την Απόφαση 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής και να θέτουν σε
εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά
τους εν λόγω μορφότυπους· όταν χρησιμοποιείται διαφορετικός μορφότυπος
ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του
ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες
δυνατότητες

επικύρωσης,

υπό

την

ευθύνη

της

Εθνικής

Επιτροπής

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Οι δυνατότητες επικύρωσης
επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να επικυρώνει, σε σύγχρονη σύνδεση,
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δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα,
την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή, υποστηριζόμενη από αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.
Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο των
υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή.
ββ) σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται με την υποστήριξη
αναγνωρισμένου

πιστοποιητικού

που

περιλαμβάνεται

στον

κατάλογο

εμπίστευσης, οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετες
απαιτήσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών
από τους προσφέροντες.
Για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης και υπογράφονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή άλλο φορέα έκδοσης, η αρμόδια αρχή ή φορέας έκδοσης μπορεί να
καθορίζει τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Απόφασης 2011/130/ΕΕ. Επίσης,
θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να
επεξεργαστεί τεχνικά τους μορφότυπους αυτούς, συμπεριλαμβάνοντας στο
σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της
υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή
στο φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά με τις
υφιστάμενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της
παραλαμβανόμενης ηλεκτρονικής υπογραφής σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν
και κατά τρόπο κατανοητό για τα άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα.
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
της ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β΄ 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή
αλλοδαπούς φορείς, 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 υπηρεσιών αυτών των φορέων προς το
χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με
κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη
χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία
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Εμπορίου

και

Προστασίας

Καταναλωτή

του

Υπουργείου

Οικονομίας,

Ανάπτυξης και Τουρισμού η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης,
όπως περιγράφεται ανωτέρω.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η
οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει
άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου
διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής,
όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική
δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου

και

Προστασίας

Καταναλωτή

του

Υπουργείου

Οικονομίας,

Ανάπτυξης και Τουρισμού και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η
αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού.
5. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον
διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την
απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 36.6.».
19. Επειδή στο άρθρο 53 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «[…..] 2. Τα
έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και
της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση που
χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως: […]
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59 […..]».
20. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση
υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος
και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Εξαιρουμένων των συμβάσεων οι
οποίες έχουν διαιρεθεί υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 4, οι αναθέτουσες
αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην
διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα
έγγραφα της σύμβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341.
2. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι προσφορές υποβάλλονται για
ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.
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Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόμη και εάν οι προσφορές είναι
δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τμήματα, να περιορίζουν τον
αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό
την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων ανά προσφέροντα
ορίζεται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης
τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται
να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην
περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα
την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο
αριθμό.
3. Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον
ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις
συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει
στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση για επιβεβαίωση
ενδιαφέροντος ότι διατηρούν το δικαίωμα αυτό και αναφέρουν τον τρόπο
συνδυασμού των τμημάτων ή ομάδων τμημάτων.
4. Οι ΚΑΑ διαιρούν υποχρεωτικά τις συμβάσεις που αναθέτουν σε
χωριστά τμήματα, καθορίζουσες το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων
αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης το πρώτο εδάφιο της παρ.
2 και, κατά περίπτωση, η παράγραφος 3. Παρά τα προβλεπόμενα στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
επιτρέπεται η ανάθεση συγκεκριμένης σύμβασης από ΚΑΑ μη διαιρούμενης σε
χωριστά τμήματα».
21. Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας

αρχής

κατά

παράβαση

της

ευρωπαϊκής

ή

εσωτερικής

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και
να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση
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παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα
με το άρθρο 368».
22. Επειδή στο άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 «Δικαίωμα άσκησης
προσφυγής», εξειδικεύεται το περιεχόμενο του άρθρου 346 του ιδίου νόμου,
αναφορικά με το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ως εξής «1. 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.
2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων
ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη
διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική
προσφυγή της παραγράφου 1».
23. Επειδή στο άρθρο 361 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «1. 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
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πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης».
24. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 362 του Ν.4412/2016 προβλέπεται
ότι: «1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν
διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην
ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.
2. Στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7
του άρθρου 365 μπορεί να προβλέπεται ότι η προσφυγή υποβάλλεται
υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου το οποίο θα υποβάλλεται
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1.
3. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα,
δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την
παράγραφος 1του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει
στη διάθεσή του.
4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά
απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου
προσώπου».
25. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι:
«1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος
του

οποίου

ανέρχεται

σε

ποσοστό

0,50

τοις

εκατό

(0,50%)

της

προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος
του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ
ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της
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σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό
της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους
εξακοσίων (600) ευρώ.
2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το
ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των
τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική
προσφυγή.
3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του
ποσού του παραβόλου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό
διάταγμα,

ύστερα

από

πρόταση

των

Υπουργών

Οικονομικών

και

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ.
7 του άρθρου 365 ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης
του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του.
5.

Το

παράβολο

του

παρόντος

άρθρου

επιστρέφεται

στον

προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής».
26. Επειδή το άρθρο 8 παρ. 3 του ΠΔ. 39/2017 ορίζει ότι : « … 3. Η
προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και
κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως
ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής
καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού».
27. Επειδή η υπ’ αριθμ. 56902/215/02-06-2017 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4412/2016 (άρθρο 36), ορίζει ρητά
στο άρθρο 8 Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων ότι: «1. Η διαδικασία
επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω
του Συστήματος κατά περίπτωση, με:
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•

την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα

δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία».
•

την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές/

αναθέτοντες φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου
Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού ...
2.

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή

ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του
χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν
απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος.
4. Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, τα γνωμοδοτικά
όργανα και οι εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί υποβάλλουν και αναρτούν
μέσω του συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα με εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό
(ΕΕ) 910/2014, τα άρθρα 3 και 5 της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρυθμίσεις
για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ Β' 1317/2012) και τις διατάξεις
της παρούσας», στο άρθρο 9 Χρονοσήμανση ότι: «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 προαναφερόμενων 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/ αναθέτοντα φορέα ή
στη

ΓΓΕΠΚ

η

παρέμβαση

στη

διαδικασία

χρονοσήμανσης,

όπως

περιγράφεται ανωτέρω», στο άρθρο 19 Προδικαστικές ΠροσφυγέςΕνστάσεις ότι: «1.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος, οι
Προδικαστικές Προσφυγές του Βιβλίου IV του ν.4412/2016, κατατίθενται
ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη

Αριθμός απόφασης: 1222/2019

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο
φέρει

εγκεκριμένη

προηγμένη

ηλεκτρονική

υπογραφή

ή

προηγμένη

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 8. Τα σχετικά παράβολα κατατίθενται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 1.2. Οι αναθέτουσες αρχές/
αναθέτοντες φορείς μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: • κοινοποιούν
την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. • διαβιβάζουν στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β της παρ.1 του αρ. 365. του ν. 4412/2016.2. Eως την έναρξη ισχύος
των παρ. 7 και 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
μέσω της λειτουργίας του Συστήματος «Επικοινωνία», συμπληρώνοντας την
ειδική

φόρμα

και

επισυνάπτοντας

το

σχετικό

έγγραφο

σε

μορφή

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 8. Τα σχετικά παράβολα κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας
προβαίνει στην εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων ή προδικαστικών
προσφυγών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αρμόδιας
Αρχής. Ιδίως μέσω του Συστήματος: • Πιστοποιημένοι χρήστες του αρμόδιου
για την εξέταση της ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής οργάνου
προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων ή
προδικαστικών προσφυγών και συντάσσουν και υπογράφουν τα πρακτικά
επί αυτών. • Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα
φορέα κοινοποιούν τις αποφάσεις επί των ενστάσεων ή προδικαστικών
προσφυγών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς».

Αριθμός απόφασης: 1222/2019

28. Επειδή οι σχετικοί όροι της διακήρυξης ορίζουν τα εξής : «[….]1.3
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
Σύμβασης
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η ................................., που αφορά
στην αγορά των παρακάτω ειδών (με υποχρέωση του Προμηθευτή για
απόλυτη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους της
Διακήρυξης) :
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Α/Α

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ
1.

1 ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-

ΔΑΠΑΝΗ

2% ΕΠΙ ΤΟΥ

ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

(€)

ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

ΜΟΥ ΤΗΣ

(€)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

.......................
..........

33192150-8

240

ΤΕΜΑΧΙΑ

716.129,03€

888.000,00 €

14.323,00€

13

ΤΕΜΑΧΙΑ

60.483,87€

75.000,00 €

1.210,00€

07

ΤΕΜΑΧΙΑ

29.838,71€

37.000,00 €

597,00€

806.451,61€

1.000.000,00 €

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ
ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
2. Μ.Ε.Θ.
2
ΜΕ ΚΟΜΟΔΙΝΟ

.......................
..........

ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ

33192150-8

ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ
ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
.......................
3.ΠΑΙΔΙΚΕΣ
3
ΜΕ ΚΟΜΟΔΙΝΟ
..........
33192150-8
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) όπως αναφέρονται στον παραπάνω
πίνακα.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη του
παραπάνω πίνακα στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσης ποσότητας
αυτών. Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσης ποσότητας κάθε είδους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης/των συμβάσεων ανέρχεται
στο συνολικό ποσό των 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %
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(συνολικός

προϋπολογισμός

χωρίς

ΦΠΑ:

806.451,61€,

ΦΠΑ

24%:

193.548,39€).
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 90 ημέρες.
Αναλυτική

περιγραφή

και

τεχνικές

προδιαγραφές

αντικειμένου της Σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

του

φυσικού

της παρούσας

Διακήρυξης.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει Τιμής, όπως αυτό ρητά ορίζεται
στη Διακήρυξη (Άρθρο 2.3)[….] 1.6
Α.

Δημοσιότητα

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας Σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα
για δημοσίευση στις 09-01-2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με Αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ.S: .................................
Β.

Δημοσίευση σε Εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις
21.01.2019, ημέρα Δευτέρα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr

όπου έλαβε

τους Συστημικούς Αριθμούς:
Α/Α

Συστημικός Αριθμός

Περιγραφή Είδους
ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ

1.

.................................

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ
ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Μ.Ε.Θ. ΜΕ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ

2.

.................................

ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ
3.
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Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση:


Στον Ελληνικό Τύπο (Άρθρο 66 του Ν. 4412/2016) σε τρεις εφημερίδες
του

Νομού,

δύο

ημερήσιες

(………

.................................

και

……….................................) και μία εβδομαδιαία (……………) έως τις
20-01-2019 (τελευταία δημοσίευση).
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 Καταχώρηση αυτής επίσης έγινε στον ιστότοπο του Προγράμματος
“Διαύγεια” http://et.diavgeia.gov.gr/ στις 17-01-2019, ημέρα Πέμπτη
όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: ………………
Το Πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε:
•

Στον ιστότοπο του ................................., στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.dramahospital.gr στη διαδρομή:

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

>

Προμήθειες – Συμβάσεις > Προμήθειες Νοσοκομείου, στις 21.01.2019
•

Στα Εμπορικά / Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών – Θεσσαλονίκης –

Δράμας στις 21.01.2019. […..] 2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
•

Η με αριθμ. 01η/2019 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή

έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•

Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:.................................) με τα

Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
•

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

•

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο

πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά.
•

Το σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας
σύναψης της Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως
η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος
[….] 3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
η συγκεκριμένη Σύμβαση κι 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 προβλεπομένων στον τίτλο 3 του
Ν. 4412/2016 ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
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ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 360
παρ. 1 Ν. 4412/2016).
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη
διαδικασία της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική
προσφυγή της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ. 3 Ν. 4412/2016). Δεν
επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της
Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 362 παρ. 4 Ν. 4412/2016).
Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής
1. 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, εάν η πράξη κοινοποιήθηκε
με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. α΄ Ν.
4412/2016) ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ Ν. 4412/2016), άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου
οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών
από

τη

δημοσίευση

στο

Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ Ν. 4412/2016).
2.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 Ν.
4412/2016).
Παράβολο
1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής
κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος
του

οποίου

ανέρχεται

σε

ποσοστό

0,50

τοις

εκατό

(0,50%)

της
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προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής Σύμβασης. Το ύψος
του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ
ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Εάν από τα έγγραφα
της Σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται
παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ (άρθρο 363 παρ. 1 Ν. 4412/2016).
2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της Σύμβασης, το
ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των
τμημάτων της Σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική
προσφυγή (άρθρο 363 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του
ποσού του παραβόλου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό
διάταγμα,

ύστερα

από

πρόταση

των

Υπουργών

Οικονομικών

και

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 363 παρ. 3
Ν. 4412/2016).
4. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής
προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω
της εφαρμογής e - παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και αποτελεί έσοδο του
κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της
είσπραξης του παραβόλου, ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο
προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού
έντυπο

προσφυγής

του

Παραρτήματος

Ι

εκτυπωμένο

αντίγραφο

ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση
από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο
Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου
και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου από την Υπηρεσία που το
αποδέχεται.
5. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης
της

προδικαστικής

προσφυγής,

το

παράβολο

επιστρέφεται

στον

προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της Α.Ε.Π.Π., που
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εξέτασε

την

προδικαστική

προσφυγή.

Επίσης,

επιστρέφεται

στον

προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την
έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5
Ν. 4412/2016) [….]
Κατάθεση της Προσφυγής
1. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαιρέτως τις νομικές
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1
εδ. γ΄ Ν. 4412/2016).
2.

Η

προσφυγή

υποβάλλεται

υποχρεωτικά

με

τη

χρήση

τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I (άρθρο
362 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. Ως
ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής
καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 4. Σε
περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται
από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική
διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η προδικαστική
προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην Α.Ε.Π.Π. μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται
η ημερομηνία παραλαβής της από την Α.Ε.Π.Π. μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή
της προσφυγής, η Α.Ε.Π.Π. ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την
παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.
5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης
προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με
την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο
πρωτόκολλο της Α.Ε.Π.Π. ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με
τηλεομοιοτυπία προς την Α.Ε.Π.Π. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής
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λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του
αποδεικτικού

ταχυδρομικής

αποστολής

ή

της

αποστολής

με

τηλεομοιοτυπία.[…] Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 39 / 4-52017».
29. Επειδή, υπό το κράτος του προϊσχύσαντος ν. 3886/2010, αλλά και
του ν. 2522/1997, σύμφωνα με την αρχή της άπαξ ασκήσεως της
προδικαστικής προσφυγής (ΕΑ ΣτΕ 237,238/2012, 383/2012, 383/2011,
239,305/2011, 206/2014, 128/2015, 1399/2008, 515/2010), η δεύτερη
προσφυγή κατά της αυτής πράξης είναι απαράδεκτη, ανεξαρτήτως του αν με
αυτή προβάλλονται εκ μέρους του προσφεύγοντος αιτιάσεις που αφορούν
ζητήματα διαφορετικά από αυτά που τέθηκαν με την πρώτη προσφυγή (ΕΑ
ΣτΕ 236/2010, 375/2005, 1092/2006, 526/2008), συνεπάγεται δε το
απαράδεκτο της κατόπιν αυτής ασκηθείσας αιτήσεως αναστολής (πρβλ. ΕΑ
ΣτΕ 1027, 575, 526/2008, 1092, 599/2006, 375/2005).
30. Επειδή, στο πλαίσιο της δικαστικής προστασίας του ν. 4412/ 2016, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει μία μόνον προδικαστική προσφυγή του
άρθρου 360 του ν. 4412/2016 και, αντιστοίχως, μία αίτηση αναστολής
εκτελέσεως ή αίτηση ακυρώσεως, κατ’ άρθρο 372 του ιδίου νόμου, κατά της
απορρίψεως της προσφυγής του, ως ίσχυε υπό το προϊσχύον νομικό πλαίσιο
(ΣτΕ 1105/2019, σκ.6). Συνεπώς, είναι απαράδεκτη δεύτερη προδικαστική
προσφυγή κατά της αυτής βλαπτικής πράξεως της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα.
31. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η
προσφεύγουσα στις 29-8-2019 άσκησε την υπ’αριθμ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1075/30-082019 προδικαστική προσφυγή που αφορά στο τμήμα 1 της Διακήρυξης δια
της αναρτήσεώς της στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού με α/α
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ................................. και την υπό εξέταση προδικαστική
προσφυγή που αφορά στο τμήμα 2 δια της αναρτήσεώς της στον διαδικτυακό
τόπο του διαγωνισμού με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ .................................,
καταθέτοντας

αντίστοιχα

δύο

παράβολα,

υπολογιζόμενα

επί

της

προϋπολογισθείσας δαπάνης εκάστου τμήματος ξεχωριστά, τα οποία
επισυνάπτει αντίστοιχα, οι οποίες αμφότερες στρέφονται κατά της ίδιας
προσβαλλόμενης

πράξης,

ήτοι

της

με

αριθμό

Απόφασης

257/2019
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(Απόσπασμα Πρακτικού Έκτακτης Συνεδρίασης υπ' αριθμ. 27ης του
Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής - Θέμα 2ο). Η υπ’ αριθμ. ΓΑΚ
ΑΕΠΠ

1075/30-08-2019

διαδικτυακό

τόπο

του

προδικαστική
διαγωνισμού

προσφυγή

αναρτήθηκε

.................................

για

στον
το

προσφερόμενο είδος με α/α 1 στις 13:27:05, ενώ η υπό εξέταση προδικαστική
προσφυγή

αναρτήθηκε

στον

διαδικτυακό

τόπο

του

διαγωνισμού

................................. για το προσφερόμενο είδος με α/α 2 στις 13:29:37.
Επομένως, η ηλεκτρονική άσκηση της υπ’ αριθμ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1075/30-082019 προδικαστικής προσφυγής της προσφεύγουσας προηγήθηκε χρονικά με
διαφορά λίγων λεπτών της υπό εξέτασης προδικαστικής προσφυγής που
αναρτήθηκε στη συνέχεια.
32.Επειδή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως αναφέρεται
ανωτέρω, ο επίμαχος διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ και,
ως εκ τούτου, ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η
ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού.
33. Επειδή η ΚΥΑ 56902/215/02-06-2017, η οποία αναφέρεται ρητώς
στο θεσμικό πλαίσιο της διακήρυξης που διέπει τον υπό κρίση διαγωνισμό,
στο άρθρο 19 της οποίας περιγράφεται ο τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής της
προδικαστικής προσφυγής στο ΕΣΗΔΗΣ.
34. Επειδή, από το γενικότερο πνεύμα του Νόμου 4412/2016 προκύπτει
ότι η έννοια της «σύμβασης» συνάδει με την έννοια της «διακήρυξης», ήτοι
δεν αφορά per se κατά κυριολεξία μία εκάστη των συμβάσεων που δύνανται
να συναφθούν με διαφορετικούς οικονομικούς φορείς στα πλαίσια μιας ενιαίας
διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω επιμέρους τμηματοποίησης του αντικειμένου
αυτής.
35. Επειδή, επομένως, η δημιουργία διαφορετικών συστημικών
αριθμών για κάθε επιμέρους τμήμα της αυτής διακήρυξης συνιστά επιλογή της
αναθέτουσας αρχής, η οποία δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο
διαφοροποίησης της μεταχείρισης των οικονομικών φορέων όσον αφορά τον
τρόπο άσκησης της προσφυγής, αφ΄ης στιγμής η ύπαρξη περισσότερων
συστημικών αριθμών δεν σημαίνει περισσότερες διαγωνιστικές διαδικασίες, η,
δε, κατάθεση σε ένα συστημικό αριθμό λαμβάνοντας υπόψη την τελολογική
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ερμηνεία του νόμου, πληροί την άσκηση της προσφυγής «δια κατάθεσης στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού». Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι δεν ασκούν
επιρροή περιορισμοί ή υποχρεώσεις τυχόν ανακύπτουσες από τις τεχνικές
ρυθμίσεις και δυνατότητες του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής, διότι
το σύστημα αυτό θα πρέπει, αντιθέτως, να προσαρμόζεται στους κανόνες της
κείμενης νομοθεσίας και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ορθής εφαρμογής της
και όχι η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας να προσαρμόζεται στις
δυνατότητες του συστήματος (πρβλ ΣτΕ 7μελής 1445/2016).
36. Επειδή, εκ των ανωτέρω, παρέπεται ότι σε κάθε περίπτωση, ως
προελέχθη, δεν θα εδύνατο η επιλογή της αναθέτουσας αρχής να διεξάγει τον
εν θέματι διαγωνισμό μέσω τριών διαφορετικών διαδικτυακών τόπων: [α) α/α
1

(ΣΕΤ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΕ

ΚΟΜΟΔΙΝΟ

ΚΑΙ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ) ΣΑ ................................., β) α/α 2
(ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Μ.Ε.Θ. ΜΕ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ)
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΑ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ

.................................,
ΜΕ

ΚΟΜΟΔΙΝΟ

γ)

ΚΑΙ

α/α

3

(ΚΛΙΝΕΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ

ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ) ΣΑ .................................] να υπαγορεύσει την επί
ποινή απαραδέκτου κατάθεση της προσφυγής σε όλους τους ανωτέρω
συστημικούς αριθμούς, πολλώ, δε, μάλλον την άσκηση δύο ή περισσοτέρων
ξεχωριστών προσφυγών, που θα δικαιολογούσαν την έκδοση δύο ή
περισσοτέρων παραβόλων (βλ. και απόφαση ΑΕΠΠ 1066/2019, σκ. 14-17),
με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η έκδοση περισσότερων παραβόλων για
την ίδια διαγωνιστική διαδικασία, ανάλογα με τον αριθμό των προσφυγών,
που θα εδύνατο να ξεπερνούσαν ακόμα και το ανώτατο όριο σωρευτικά, το
οποίο κατά ρητή πρόβλεψη του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ.
37. Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα, η υπό εξέταση
προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε κατόπιν της ασκήσεως της με αριθμό ΓΑΚ
ΑΕΠΠ 1075/30-08-2019 προδικαστική προσφυγή της προσφεύγουσας
ενώπιον

της

ΑΕΠΠ

κατά

της

αυτής

προσβαλλόμενης

πράξης

της

αναθέτουσας αρχής, στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας,
ανεξαρτήτως του ότι αφορά σε έτερο τμήμα της ή αν προβάλει διαφορετικές
αιτιάσεις από αυτές της προσφυγής που ασκήθηκε πρώτη. Επομένως, η υπό
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εξέταση προδικαστική προσφυγή συνιστά δεύτερη προδικαστική προσφυγή
και ασκείται απαραδέκτως.
38. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.
39. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν,

η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να

απορριφθεί.
40. Επειδή, λόγω της απαράδεκτης άσκησης της υπό εξέταση
προσφυγής, παρέλκει η εξέταση των παρεμβάσεων οι οποίες καθίστανται ως
άνευ αντικειμένου (Βλ. Παυλίδου Ε, «Οι αλυσιτελείς αιτήσεις ακυρώσεως στη
νομολογία του ΣτΕ», ΕφημΔΔ 2015, τ. 2, σελ. 256-257), δοθέντος ότι
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 του ν. 4412/2016 η παρέμβαση
ασκείται υπέρ της διατήρησης ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης η οποία,
εν προκειμένω, δεν προσβάλλεται λόγω του απαραδέκτου της υπό εξέταση
προσφυγής (βλ. και απόφαση ΑΕΠΠ 180/2019, σκ. 38).
41. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το παράβολο που κατέθεσε η
προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 Ν.4412/2016).

Για τους λόγους αυτούς

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή.
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2019 και εκδόθηκε στις 29
Οκτωβρίου 2019 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η Πρόεδρος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Χ. ΚΑΝΑΒΑ

Η Γραμματέας
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΙΣΜΙΡΗ

