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Η 

                      ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

                                                 7Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνήλθε στις 19 Νοεμβρίου 2021 με την εξής σύνθεση: Χρυσάνθη 

Ζαράρη, Πρόεδρος,  Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή – Εισηγήτρια και 

Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 11-10-2021 Προδικαστική Προσφυγή, με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 1931/13-10-2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα «…..», με 

τον διακριτικό τίτλο «......» που εδρεύει στην …., οδός … αρ…., όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται. 

 Κατά του «......» και της με αρ. 264768/29-09-2021 απόφασης του ….., 

με την οποία εγκρίθηκε το από 10-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού, κατά το σκέλος αυτής με το οποίο έγινε δεκτή η προσφορά της 

εταιρείας «......», εφεξής «η προσβαλλομένη» και 

Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα «......», εφεξής «ο 

παρεμβαίνων», που εδρεύει στην …., … …. 

Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να 

ακυρωθεί η προσβαλλομένη κατά το ως άνω σκέλος. 

Με την παρέμβασή του ο παρεμβαίνων αιτείται την απόρριψη της 

ασκηθείσας προσφυγής και τη διατήρηση ισχύος της προσβαλλομένης. 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής καταβλήθηκε παράβολο 

κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2  

του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 774,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο 

με κωδικό …. την πληρωμή στην Τράπεζα), που υπολογίζεται βάσει της 

εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ της σύμβασης ποσού 148.800 ευρώ. 
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2. Επειδή, με την υπ’αριθμ. ......διακήρυξη του ….. προκηρύχθηκε 

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 

ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών …. επί της …., … της οδού …, …, 

της οδού …, …, .. και της οδού …, …, … στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες 

του …. για  χρονικό  διάστημα  είκοσι  τεσσάρων  (24)  μηνών,  από  την  

υπογραφή  της,  με  δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης για ένα (1) έτος, 

προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 148.800 ευρώ για δύο έτη και  

συμπεριλαμβανομένου  του  δικαιώματος  προαίρεσης  223.200,00  ευρώ  

χωρίς  ΦΠΑ                                   

3. Επειδή, η διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ στις 31-5-2021  

και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  

Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ), όπου έλαβε συστημικό αριθ. …...  

4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή 

ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και 

του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Βιβλίου IV του  Ν. 4412/2016. 

5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 11-10-2021 στον ηλεκτρονικό τόπο  

του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη 

κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ στις 1-10-2021 β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην 

ΑΕΠΠ από τον προσφεύγοντα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του 

άρθρου 4, και  την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017. 

6. Επειδή, στην υπό κρίση διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν μεταξύ 

άλλων ο προσφεύγων και ο παρεμβαίνων, οι οποίοι όπως προκύπτει από το 

συμπροσβαλλόμενο από 10-9-2021 Πρακτικό της  αρμόδιας  επιτροπής του 

διαγωνισμού, υπέβαλλαν την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη  

βάσει τιμής προσφορά και με την ίδια ακριβώς τιμή(ισότιμες), κατόπιν δε 

διενέργειας κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ.1 του ν. 4412/2016  
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προτάθηκε  ως προσωρινός Ανάδοχος του  διαγωνισμού  η  εταιρεία  «……».  

Ακολούθως,  η αναθέτουσα αρχή, με την προσβαλλόμενη ενέκρινε τα   

πρακτικά  της  αρμόδιας  επιτροπής    και  επικύρωσε    τον  ορισμό  του  

κληρωθέντος  και προταθέντος προσωρινού αναδόχου. Συνεπώς,  ο 

προσφεύγων, ο οποίος συμμετείχε νόμιμα στο διαγωνισμό, με έννομο 

συμφέρον ασκεί την υπό κρίση προσφυγή, ερειδόμενο στην ζημία του από 

την παράνομη αποδοχή της προσφοράς του παρεμβαίνοντος και στο όφελος 

από την ανάδειξη του ίδιου ως προσωρινού αναδόχου. 

7. Επειδή στις 12.10.2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση  

της υπό εξέταση προσφυγής, δια μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

τόπου του διαγωνισμού προς τους έτερους ενδιαφερόμενους στη 

διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.  

8.  Επειδή με την υπ’ αριθμ. 2569/2021 Πράξη της Προέδρου του 7ου 

Κλιμακίου ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης της Προσφυγής. 

9. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε τις απόψεις της επί της 

προδικαστικής προσφυγής, οι οποίες μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκαν  στις 26-10-2021 στον 

προσφεύγοντα. 

10. Επειδή, ο παρεμβαίνων νομίμως κι εμπροθέσμως στις 15-10-2021 

άσκησε παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ και μετ’εννόμου συμφέροντος καθώς 

συμμετείχε στη διαδικασία και ήδη αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του 

διαγωνισμού, τα δε έννομα συμφέροντά του θίγονται σε περίπτωση 

ευδοκίμησης της ασκηθείσας προσφυγής. 

11. Επειδή,  σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως 

εισάγεται ενώπιον του 7ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ. 

12. Επειδή, με την προσφυγή του ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι: 

«[…]Α' ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: 

ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2.4.4 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ A 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «.......» - ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΗΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 
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ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

[…]Εν προκειμένω η εταιρεία «.......» δεν έχει συμπεριλάβει στον 

υποβληθέντα φάκελο της οικονομικής της προσφοράς την επί ποινή 

αποκλεισμού ρητή δήλωσή της περί αποδοχής όλων των όλων της 

διακήρυξης και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Β' ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «...... - ΔΕΝ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΑΘΕ ΕΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΑΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΤΟ ΡΗΤΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «.......» ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

[…]Εν προκειμένω η εταιρεία «.......» ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ επακριβώς και με 

σαφήνεια, τον τρόπο - μέθοδο υπολογισμού των πεδίων του υποδείγματος της 

οικονομικής προσφοράς τους, ήτοι ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ να αναλύσει τον τρόπο και την μέθοδο υπολογισμού των τιμών 

που αφορούν στο κόστος αναλωσίμων υλικών, στο διοικητικό κόστος, στο 

εργατικό κόστος, στις νόμιμες κρατήσεις, με αποτέλεσμα το απαράδεκτο της 

οικονομικής της προσφοράς, (βλ. ad hoc ΑΕΠΠ 822/2020, ΔεφΑΘ 365/2021). 

Επιπλέον η εταιρεία «.......» ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ στο φάκελο της 

οικονομικής τους προσφοράς φωτοαντίγραφα της κείμενης εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας που διέπει αυτήν, αν και τούτο απαιτείται επί ποινή 

αποκλεισμού. Η δε υποβολή της συλλογικής σύμβασης εργασίας αφορά άλλη 

απαίτηση της διακήρυξης και δεν θεραπεύει την έλλειψη της οικονομικής 

προσφοράς της εταιρείας αυτής. Ειδικότερα, στο μοναδικό ηλεκτρονικό αρχείο 

με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠ MET ΑΜΠΕΛΟΚ ΕΓΣΣΕ» που υπέβαλε στην 

οικονομική της προσφορά, ΔΕΝ εμπεριέχεται ΟΥΤΕ ΚΑΝ ένα φωτοαντίγραφο 

εκ της ασφαλιστικής νομοθεσίας που καλύπτει τους εργαζόμενους της, 
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παραβιάζοντας αδιαμφισβήτητα τον επί ποινή αποκλεισμού όρο της 

διακήρυξης. 

 Γ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «.......» - ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΑΥΤΗΝ 

[…]Εν προκειμένω η εταιρεία «.......» έχει υποβάλει τεχνική προσφορά 

που παραβιάζει κατάφωρα τους επί ποινή αποκλεισμού όρους της διακήρυξης 

και της νομοθεσίας που διέπει αυτήν. 

Ειδικότερα: 

• Έχει δηλώσει και υποβάλλει στη σελίδα 37 του ηλεκτρονικού αρχείου 

«Τεχνική ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της τεχνικής της προσφοράς το υλικό 

«......». Το εν λόγω προϊόν είναι απορρυπαντικό με απολυμαντικές ιδιότητες 

(για δύσκολους ρύπους), όπως προκύπτει αδιαμφισβήτητα από το Τεχνικό 

φυλλάδιο και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του συγκεκριμένου προϊόντος. 

Ωστόσο, η εταιρεία αυτή ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ και ΔΕΝ προσκόμισε στο φάκελο της 

τεχνικής της προσφοράς τη σχετική απαιτούμενη βεβαίωση για την 

καταχώρηση του εν λόγω προϊόντος στο Μητρώο Απορρυπαντικών και 

Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους, αν και όφειλε επί 

ποινή απόρριψης προσφοράς να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση Και τούτο 

διότι σύμφωνα με την 30/004/000/219/06-02-2019 ενκύκλιο της 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ «Μέχρι την εφαρμογή του ως 

άνω νέου κανονισμού, και την αποστολή σχετικών οδηγιών συνεχίζεται η 

καταχώρηση από roue υπόχρεους στο «Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων» 

(ΕΜΧΠ) και ισχύουν τα ακόλουθα: Όλα τα χημικά προϊόντα που διατίθενται 

στην ελληνική αγορά και ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία 

ή λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων πρέπει να καταχωρούνται στο 

ΕΜΧΠ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα απορρυπαντικά/ καθαριστικά 

προϊόντα που υπάγονται στον Κανονισμό 648/2004/ΕΚ', και τα 

φυτοπροστατευτικά (Καν. ΕΚ/1107/2009) και βιοκτόνα προϊόντα (Καν. 

ΕΕ/528/2012) τα οποία έχουν έγκριση από τους αντίστοιχους αρμόδιους 
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φορείς (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης <5 Τροφίμων; Ελληνικός 

Οργανισμός Φαρμάκων). 

Για τα απορρυπαντικά/ καθαριστικά προϊόντα που υπάγονται στον 

Κανονισμό 648/2004/ΕΚ ισχύει παράλληλα η υποχρέωση υποβολής της 

πλήρους σύνδεσης του προϊόντος στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, βάσει του 

άρθρου 9, παράγραφος 3 και του Παραρτήματος VII, Μέρος Γ του Κανονισμού 

648/2012/ΕΚ και του άρθρου 3, παράγραφος 3 της ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 

539/Β/02-05-2006), χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο http ://0317.syzefxis. 

gov. gr/wpcontent/uploods/2018/05/PoisonRegistrationForm.pdf» 

 Ως εκ τούτου η εταιρεία αυτή δεν απέδειξε αν το προτεινόμενο 

απορρυπαντικό - καθοριστικό «......» είναι καταχωρημένο, ως οφείλει εκ του 

νόμου και me διακηρύξεως, στο Μητρώο Απορρυπαντικών καί Καθοριστικών 

Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους (Εθνικό Μητρώο Χημικών 

Προϊόντων (ΕΜΧΠ)). 

* Έχει υποβάλει το πιστοποιητικού ISO της προμηθεύτριας εταιρείας 

«......», το οποίο όμως έχει ήδη λήξει από την 17/03/2019 και ως εκ τούτου δεν 

αποδεικνύεται η ποιότητα των προϊόντων της προμηθεύτριας αυτής εταιρείας 

υλικών, παραβιάζοντας κατάφωρα τις απαιτήσεις της διακήρυξης περί 

υποχρέωσης χρησιμοποίησης υλικών αρίστης ποιότητας. 

Δ' ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: 

Εσφαλμένη και παράνομη συμπλήρωση του υποβληθέντος Ε.Ε.Ε.Σ. 

της προσφοράς της εταιρείας «.......» - Δεν δήλωσε στοιχεία της ασφαλιστικής 

και φορολογικής ενημερότητας ώστε να αποδείξει προαποδεικτικώς ότι δεν 

εμπίπτει στο λόγο αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.2. α και β της διακήρυξης - 

Εσφαλμένως απάντησε αρνητικά στα σχετικά ερωτήματα του Ε.Ε.Ε.Σ. «εάν η 

σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά» ως προς την καταβολή φόρων και 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

[…]Σε περίπτωση δε αρνητική απάντησης στο εν λόγω πεδίο, η 

περαιτέρω πληροφορία που απαιτείται να συμπληρωθεί για τα δύο ανωτέρω 

ερωτήματα είναι ΕΑΝ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ, ήτοι οι οικονομικοί φορείς 

οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες προαποδεικτικώς για την μη ύπαρξη 

ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή φόρων και 
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δηλώνοντας τα στοιχεία (αριθμό 

πρωτοκόλλου, ημερομηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή  των πιστοποιητικών 

ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που έχουν εις χείρας τους και τα 

οποία διατίθενται και ηλεκτρονικά, καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις 

οποίες η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική σελίδα 

της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ αντίστοιχα)[…]». 

13. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις της ισχυρίζεται ότι : 

«[…]σχετικά  με  τα  προβαλλόμενα  επιχειρήματα  της  εταιρείας  με  την  

επωνυμία  «......»,  η  άποψη  της  Υπηρεσίας  μας  είναι  ότι  οι  οικονομικές 

προσφορές  και  τα  φύλλα  τεχνικής  συμμόρφωσης  των  συμμετεχουσών  

εταιρειών  είναι σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις όπως έχουν τεθεί 

από την υπ’ αριθμ. ......Διακήρυξη, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού[…]η  ανάγκη  για  την  παροχή  

υπηρεσιών  παροχή  υπηρεσιών  καθαρισμού  σε  κτίρια στα οποία 

στεγάζονται Υπηρεσίες του …. (Τμήμα E’) είναι  διαρκής  και  άμεσης  

προτεραιότητας  για  το  … για το λόγο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί 

απρόσκοπτα η διαγωνιστική διαδικασία[…]». 

14. Επειδή, ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται τα ακόλουθα: «[…] 

Η  εταιρεία μας, ΕΧΟΝΤΑΣ ΟΡΘΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ 

ψηφιακά υπογεγραμμένη την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, που 

αφορά αποκλειστικά και μόνο τον Φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς,  

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στην αποδοχή των όρων 

της σύνταξης της Οικονομικής προσφοράς όσο και στους όρους της 

Διακήρυξης εν γένει[…]Η  εταιρεία  μας,  σεβόμενη  τους  όρους  της  

διακήρυξης, κατέθεσε  συμπληρωμένους  τους      Πίνακες Α και Β καθώς και 

τα απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 68 του ν3863/2010.     Συγκεκριμένα, 

κατέθεσε τους Πίνακες Α,  χωρίς να αλλάξει την μορφή τους,  αναφέροντας 

πως  το συνολικό ποσό προκύπτει ως γινόμενο του μηνιαίου ποσού επί τους 

24 μήνες που θα είναι η διάρκεια του έργου, αναφέροντας  στον πίνακα Α την  

επεξήγηση  IV= (ΙΙ * ΙΙΙ) όπου IV το συνολικό κόστος για 24 μήνες, ΙΙ η διάρκεια 

του έργου σε μήνες και ΙΙΙ το μηνιαίο κόστος.   
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Στην  συνέχεια  στον  Πίνακα  Β, αναλύεται  επαρκώς  και  με  σαφήνεια  

ο  τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού της τιμής του μηνιαίου 

κόστους  που εμπλέκεται στον παραπάνω πολλαπλασιασμό έτσι ώστε να 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.  Η αναθέτουσα έλεγξε πως η 

εταιρεία μας στην οικονομική της προσφορά είχε παρουσιάσει την 

απαιτούμενη από την διακήρυξη ανάλυση και ορθά την έκανε αποδεκτή. Η 

προσφεύγουσα αναφέρει πως θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε στην οικονομική 

προσφορά μας και μάλιστα επί ποινή αποκλεισμού την μέθοδο –  τρόπο 

ανάλυση του κόστους αναλωσίμων υλικών,  το κόστος των εργαλείων 

μηχανημάτων και το κόστος διοικητικής υποστήριξης  ενώ σε κανένα  σημείο  

της  διακήρυξης  δεν  απαιτείται η  ανάλυση  των  προαναφερθέντων  κοστών.  

Προφανώς  η  προσφεύγουσα  στην  προσπάθεια  της  να  εντοπίσει  λάθη  

στις  προσφορές  των ανταγωνιστών της παρερμηνεύει το σημείο 4 των 

Οδηγιών (ειδικών απαιτήσεων της διακήρυξης) στο οποίο αναφέρεται πως,  οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να επισυνάψουν όποια επιπλέον ανάλυση 

επιθυμούν  «4. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση  υπολογισμού του 

κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρω πίνακα.» και το 

μετατρέπει σε απαίτηση επί ποινής αποκλεισμού»,  το οποίο, όμως,  είναι 

δυνητικό και όχι υποχρεωτικό. Επιπλέον, στην  οικονομική  μας  προσφορά,  

αντίθετα  με  τα  όσα  ψευδώς  και  ανυπόστατα υποστηρίζει η προσφεύγουσα, 

έχουμε συμπεριλάβει και αντίγραφα της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας καθώς και την ισχύουσα ΕΓΣΣΕ, το οποίο και αποδεικνύεται με 

ευκολία εξετάζοντας τον αντίστοιχο φάκελο[…]Επιπλέον, όπως γνωρίζει πολύ 

καλά και η προσφεύγουσα,    το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει σταματήσει να 

αποστέλλει τους αριθμούς εγγραφής των προϊόντων[..]Αναφορικά με την ισχύ 

ISO της προμηθεύτριας εταιρείας «......».   Η εταιρεία μας, στην τεχνική της 

προσφορά, δήλωσε και προσέφερε προϊόντα της  προμηθεύτριας εταιρείας 

«......» τα οποία βρίσκονται  εντός του ηλεκτρονικού φακέλου «4.Τεκμηρίωση  

υλικών» και  συγκεκριμένα  τα    …..  για τα οποία υπάρχει, εντός του φακέλου 

«4.Τεκμηρίωση υλικών»,  υποφάκελος                                                «ISO 

κατασκευάστριας» με τα πιστοποιητικά ISO της  προμηθεύτριας εταιρείας 

«......»                         τα οποία βρίσκονται σε ισχύ [….] Βάσει  των  ανωτέρω  

και  με  δεδομένο  ότι  η  εταιρεία  μας  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΚΑΜΙΑ  φορολογική  ή  
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ασφαλιστική ΟΦΕΙΛΗ  και    ΟΥΤΕ έχει  υπαχθεί σε δεσμευτικό   

διακανονισμό, ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ,   ΟΡΘΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ στα αντίστοιχα 

ερωτήματα,      ΕΠΟΜΕΝΩΣ  Ο ΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΣ ΑΒΑΣΙΜΟΣ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ […] Ακολούθως, η  προσφεύγουσα διατείνεται ότι στην 

ερώτηση που ακολουθεί  την ανωτέρω απάντηση στο ΠΕΔΙΟ Β του ΜΕΡΟΥΣ 

ΙΙΙ του ΕΕΕΣ    και στο ερώτημα «Εάν η τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε» απαντήσαμε ομοίως δήθεν «εσφαλμένα» αρνητικά.   Ακόμα και 

αυτός ο λόγος είναι απαράδεκτος, αβάσιμος και προσχηματικός διότι,  σε 

συνέχεια του παραπάνω λόγου και με το δικαίωμα που μας δίδει ο νόμος στο 

ΠΕΔΙΟ Β του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ του ΕΕΕΣ «ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» να 

απαντήσουμε αρνητικά,  εφόσον ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ και ΟΥΤΕ ΚΑΝ έχουμε υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό, επομένως   έχουμε την δυνατότητα να απαντήσουμε 

αρνητικά και σε αυτό το πεδίο αφού η αρχική βασική δήλωση –  απάντηση 

παραμένει η ίδια και δεν μεταβάλλεται το νόημα και το περιεχόμενο αυτής. 

Επομένως, εφόσον  ΝΟΜΙΜΩΣ  απαντήσαμε  ΟΧΙ στο  ερώτημα  περί  των  

ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων στην   καταβολή φόρων [..] και στην καταβολή 

εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης ...»  ΟΡΘΩΣ απαντήσαμε ΟΧΙ  και στο 

επόμενο ερώτημα εάν  η τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά.                         Σε  

κάθε  περίπτωση,  όμως,  το  ότι  διαθέταμε  και  διαθέτουμε  φορολογική  και  

ασφαλιστική ενημερότητα  το  αναφέραμε,    αναγράφοντας  και  τους  

αντίστοιχους  ιστοτόπους  για  την ηλεκτρονική τεκμηρίωση  αυτών στην 

σελίδα 3 του υποβληθέντος ΕΕΕΣ,  επομένως η πληροφορία αυτή έχει 

συμπληρωθεί και  υπάρχει στο ίδιο ΕΕΕΣ».  

15. Επειδή, σύμφωνα με τη διακήρυξη:  

[…]2.1.1. «Έγγραφα της σύμβασης» 

«Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, κατά την έννοια της 

περ. 14 της παρ. του άρ. 2 του ν. 4412/2016 (ΑΊ47) είναι τα ακόλουθα: 

- η με αρ. ......Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής).-  η παρούσα Διακήρυξη με τα 

Παραρτήματα I, II, III, IV και V που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 



Αριθμός απόφασης: 1794/2021 

 

10 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - οι 

συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της π αρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 

4412/2016 […]» 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1 «Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

«2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των 

προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

Εντός του ηλεκτρονικού αρχείου της προσφοράς τοποθετούνται 

υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 

3) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 

ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 

καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.4412/2016 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως 

άνω πληροφορίες όσον αφορά στους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται 

από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και 

παρέχει τις κατάδηλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα 

αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι 
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υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει 

επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του 

ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση 

της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την 

απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης 

Ιανουάριου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. (Άρϋρο 

79, παρ. 3 του ν.4412/2016).» 

[…]2.4.3. «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά» σελίδα 38 επ. της διακήρυξης ορίζονται επί λέξει τα 

ακόλουθα: 

«Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων 

στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

Εντός του ηλεκτρονικού αρχείου της προσφοράς τοποθετούνται 

υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν:... 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα I " 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΟΡΟ/ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ " της Διακήρυξης. 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

I - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς 

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 

ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
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ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 

Παράρτημα[…] 

2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος 

σύνταξης και υποβολής  

οικονομικών προσφορών  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην 

παρούσα κριτήριο ανάθεσης με βάση την τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον υποφάκελο  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η Οικονομική 

Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την  αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά 

δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία.  

Ο (υπό)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει -με ποινή 

αποκλεισμού -  να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής 

Προσφοράς (Παράρτημα IΙΙ  -  Πίνακες Α & Β), καθώς και τα απαιτούμενα 

στοιχεία του άρθρου 68 του ν.3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

22 του ν.4144/2013, τα οποία εξειδικεύουν τα εξής:  

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν.  

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.  

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόμενοι.  

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης 

φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.  

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα 

ποσά.  
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στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για 

καθαρισμό χώρων.  

Τα  ανωτέρω  στοιχεία,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  εξειδικεύονται  σε  

χωριστό  κεφάλαιο  της προσφοράς τους.  

Η  σύγκριση  της  τιμής  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  βάσει  

του  Πίνακα  Α  του Παραρτήματος IIΙ.  

[…]To υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή 

αρχείου .doc, παρατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ στο χώρο του διαγωνισμού και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης[…] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

«... 

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι εργασίες καθαριότητας θα εκτελούνται με μέσα (μηχανήματα 

καθαρισμού - κλίμακες κ.λπ.) και υλικά του Αναδόχου, ο οποίος πρέπει να 

διαθέτει: 

• Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε όροφο) 

• Σκούπες και φαράσια, ξέχωρα για τους εσωτερικούς χώρους και 

τους εξωτερικούς 

• Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος διπλού 

συστήματος 

• Θα χρησιμοποιούνται ξέχωροι κάδοι και σφουγγαρίστρες για τα 

γραφεία - κοινόχρηστους χώρους και ξέχωροι για τα WC 

• Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού τύπου 

• Ατμοκαθαριστή 

• Μηχανές απορρόφησης υγρών 

• Υφασμάτινες μάκτρες (dust mop) για τα ξύλινα πατώματα 

• Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων, ανθεκτικές, διαφόρων 

μεγεθών 

• Πανιά τύπου wettex για τις επιφάνειες των γραφείων, ή πετσέτες 

με μικροΐνες 

• Σφουγγάρια ξέχωρα για τα είδη υγιεινής 

• Σκάλες 

• Λάστιχα 
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           Μπαλαντέζες 

« Γάντια χοντρά και μιας χρήσεως 

• Μάσκες μιας χρήσεως 

          Απορρυπαντικά - καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών και 

ειδών υγιεινής « Απορρυπαντικά δύσκολων ρύπων ® Απολυμαντικά 

επιφανειών 

• Καθαριστικά απολυμαντικά επιφανειών 

Υγρό καθαρισμού μοκετών 

• Υγρό καθαρισμού τζαμιών ~ καθρεπτών 

• Γυαλιστικό κρουνών, Γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών Σάκους 

απορριμάτων 

Ο ανωτέρω εξοπλισμός και τα προϊόντα καθαρισμού θα πρέπει να 

πληρούν τους κατωτέρω όρους: 

Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της καθαριότητας των 

κτηρίων. 

• Όλα να είναι αρίστης ποιότητας και να μην προ καλούν φθορές 

στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των κτηρίων. 

• Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων και να φέρουν αριθμό άδειας κυκλοφορίας τους. Για τα 

απορρυπαντικά μες απολυμαντική δράση απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης 

για την καταχώρηση τους στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών 

Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους και άδεια κυκλοφορίας από τον 

Ε.Ο.Φ. για την απολυμαντική τους δράση. 

• Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να 

αναδύουν δυσάρεστες οσμές, και να είναι επιβλαβή για την υγεία του 

προσωπικού και των επισκεπτών. 

9 Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να παρέχονται στο 

συνεργείο καθαρισμού σε κλειστή συσκευασία μαζί με τις οδηγίες χρήσης τους 

και τους απαιτούμενους δοσομετρητές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οδηγίες 

συμπλήρωσης των πινάκων 

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τους 

παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας 
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των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών των πινάκων 

συμμόρφωσης[…] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)  

[…]3. Οι παραπάνω πίνακες συμπληρώνονται (χωρίς να τροποποιηθεί 

η μορφή τους) από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη 

εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί ποινή απαραδέκτου της 

προσφοράς, προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους 

φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης Νομοθεσίας. Η τιμή για καθένα από τα 

πεδία των παραπάνω πινάκων θα είναι μια και μοναδική και θα αναλύεται 

επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού 

αυτής της τιμής. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι 

δύο δεκαδικά ψηφία . 

[…]6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των 

όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

[…]Σύμφωνα δε με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «ΕΕΕΣ» της διακήρυξης 

ορίζονται ρητά τα ακόλουθα: 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 

την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και 

στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι 

άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Οχι 

Διευκρινίστε: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε: 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
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οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους; 

Ναι / Οχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Οχι 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Οχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 

την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία 

είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης: 

Απάντηση: 

Ναι / Οχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Οχι 

Διευκρινίστε: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Οχι 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

16. Επειδή, κατά τα παγίως γενόµενα δεκτά από τη νοµολογία, η 

Διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

διαγωνισµό και δεσµεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν 

(ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, 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, καθιστά µη νόµιµη 

τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007). 24. Επειδή, η 

υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να αποκλείσει τον 

κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., C-278/14, SC 

Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 και απόφαση 

SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 25 και εκεί 

παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η 

αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η 

ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL 

ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27).  

17.  Επειδή, περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρµογή των όρων της 

διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).  
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18. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι 

όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να 

διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη 

του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός 

να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς 

υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να 

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

μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος 

του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 

διέπουν την εν λόγω σύμβαση (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS 

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

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

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

Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51, 

της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, 

σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731, 

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

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

C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, 

UniversaleBau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, 

eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG 

ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 

10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31). 

19. Eπειδή, με τον πρώτο λόγο της προσφυγής του ο προσφεύγων 

ισχυρίζεται ότι ο παρεμβαίνων κατά παράβαση του άρθρου 2.4.4 της 

διακήρυξης και του Παραρτήματος Α δεν συμπεριέλαβε στην προσφορά του 

δήλωση περί αποδοχής των όρων του διαγωνισμού και της κείμενης 

νομοθεσίας. Επειδή, ο παρεμβαίνων αναφορικά με τον ως άνω ισχυρισμό 

προβάλλει ότι έχει ορθώς συμπληρώσει και υποβάλλει ψηφιακά 

υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, που αφορά την 
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οικονομική προσφορά, στην οποία έχει συμπεριλάβει δήλωση εμπεριέχουσα 

τη θετική της απάντηση στην αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. 

20. Επειδή, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη ερμηνεία κι 

εφαρμογή των άρθρων 2.2.4 της διακήρυξης και του Παραρτήματος ΙΙΙ-ειδικές 

απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς, ο προσφέρων οφείλει, επί ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς του, να υποβάλλει ηλεκτρονικά στον  

υποφάκελο  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» την οικονομική προσφορά του, 

συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος άλλως και σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά δεν έχει 

αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. Στην οικονομική προφορά θα πρέπει, μεταξύ άλλων, επί 

ποινή αποκλεισμού αυτής, να περιλαμβάνεται ρητή δήλωση αποδοχής όλων 

των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 6 των ειδικών απαιτήσεων της οικονομικής 

προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 

21. Επειδή, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της προσφοράς του 

παρεμβαίνοντος, ο τελευταίος έχει συμπληρώσει και υποβάλλει στον φάκελο 

της οικονομικής του προσφοράς την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος, η οποία εμπεριέχει κεφάλαιο: «ειδικές απαιτήσεις οικονομικής 

προσφοράς» και στην οποία δίδεται η απάντηση «ΝΑΙ» στην απαίτηση α) 

«[…]αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της υπ’αριθμ. 

…… απόφασης» με παραπομπή ως ακολούθως: «[…]αποδέχομαι πλήρως 

και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της υπ’αριθμ. …. απόφασης ΒΛ. ΑΡΧΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και στην απαίτηση β) «Τα απαιτούμενα 

στοιχεία του άρθρου 68 Ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 

Ν.4144/2013» με παραπομπή ως ακολούθως: «Τα απαιτούμενα στοιχεία του 

άρθρου 68 Ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 Ν.4144/2013 

ΒΛ. ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Συνεπώς ως προκύπτει από τα 

ανωτέρω ο παρεμβαίνων υπέβαλλε στην οικονομική προσφορά ρητή δήλωσή 

του εμπεριέχουσα τα απαιτούμενα στοιχεία, ως προβλέπονται στο άρθρο 

2.4.4 της διακήρυξης και στο Παράρτημα ΙΙΙ αυτής κι, επομένως αβάσιμα 

τυγχάνουν τα περί του αντιθέτου ισχυριζόμενα από τον προσφεύγοντα, αφού 
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και τους όρους της διακήρυξης- η οποία αναφέρεται ως υπ’αριθμ. 137686/25-

05-2021 απόφαση της αναθέτουσας αρχής στην προσφορά του- έχει ρητώς 

αποδεχθεί καθώς και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ως εξειδικεύονται 

στο άρθρο 2.2.4 της διακήρυξης. Συνεπώς, ο παρών λόγος της προσφυγής 

πρέπει ν’απορριφθεί. 

22. Επειδή, με τον δεύτερο λόγο της προσφυγής του ο προσφεύγων 

ισχυρίζεται ότι δεν αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια κάθε πεδίο της 

οικονομικής προσφοράς του παρεμβαίνοντος, ο οποίος δεν υπέβαλε, 

επιπλέον, τα επί ποινή αποκλεισμού ζητούμενα, αντίγραφα της ασφαλιστικής 

κι εργατικής νομοθεσίας. Τους ανωτέρω ισχυρισμούς αποκρούει ως 

αβάσιμους και αναληθείς ο παρεμβαίνων. 

23. Επειδή, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη ερμηνεία κι 

εφαρμογή των άρθρων 2.2.4 της διακήρυξης και του Παραρτήματος ΙΙΙ-ειδικές 

απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς, ο προσφέρων οφείλει, επί ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς του, να υποβάλλει ηλεκτρονικά στον  

υποφάκελο  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» την οικονομική προσφορά του, 

συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος άλλως και σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά δεν έχει 

αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. Περαιτέρω, ο συμμετέχων υποχρεούται να συμπληρώνει 

χωρίς καμία τροποποίηση τους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης, 

οι οποίοι για τον σκοπό αυτό διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή. Στην 

οικονομική προφορά θα πρέπει, μεταξύ άλλων, επί ποινή αποκλεισμού αυτής, 

να περιλαμβάνεται και φωτοαντίγραφο της κείμενης εργατικής κι ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των ως Πινάκων 

του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. Επίσης, ρητώς ορίζεται στις ειδικές 

απαιτήσεις της οικονομικής προσφοράς ότι η τιμή για καθένα από τα πεδία 

των παραπάνω πινάκων θα είναι μια και μοναδική και θα αναλύεται επαρκώς 

και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-  προσδιορισμού αυτής της 

τιμής.      

24. Επειδή, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του φακέλου της 

υπόθεσης, ο παρεμβαίνων κατέθεσε με την οικονομική προσφορά του  
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συμπληρωμένους  τους  Πίνακες Α και Β καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία 

του άρθρου 68 του ν3863/2010.   Συγκεκριμένα, κατέθεσε τους Πίνακες Α,  

χωρίς να αλλάξει την μορφή τους,  αναφέροντας πως  το συνολικό ποσό 

προκύπτει ως γινόμενο του μηνιαίου ποσού επί τους 24 μήνες που θα είναι η 

διάρκεια του έργου, αναφέροντας  στον πίνακα Α την  επεξήγηση  IV= (ΙΙ * ΙΙΙ) 

όπου IV το συνολικό κόστος για 24 μήνες, ΙΙ η διάρκεια του έργου σε μήνες και 

ΙΙΙ το μηνιαίο κόστος.  Στην  συνέχεια  στον  Πίνακα  Β, αναλύεται  επαρκώς  

και  με  σαφήνεια  ο  τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού της τιμής 

του μηνιαίου κόστους  που εμπλέκεται στον παραπάνω πολλαπλασιασμό έτσι 

ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.  Συνεπώς, με επάρκεια 

και σαφήνεια προσδιορίζεται στην προσφορά του παρεμβαίνοντος ο τρόπος 

υπολογισμού της προσφερόμενης τιμής. Τα δε περί του αντιθέτου 

ισχυριζόμενα από τον προσφεύγοντα τυγχάνουν αβάσιμα και σε κάθε 

περίπτωση αόριστα και αναπόδεικτα αφού ο ίδιος δεν προσδιορίζει με την 

προσφυγή του σε τί συνίσταται η ανεπάρκεια και η ασάφεια της μεθόδου 

υπολογισμού του παρεμβαίνοντος ούτε ειδικώς προσδιορίζει με ποιον τρόπο 

η μέθοδος υπολογισμού της τιμής του παρεμβαίνοντος θα παρίστατο 

σαφέστερη. Περαιτέρω δε και σε ο,τι αφορά την επικαλούμενη από τον 

προσφεύγοντα ασάφεια στη μέθοδο –  τρόπο ανάλυσης του κόστους 

αναλωσίμων υλικών,  κόστους των εργαλείων μηχανημάτων και κόστους 

διοικητικής υποστήριξης, ουδόλως προβλέπεται από τη διακήρυξη η 

υποχρέωση ανάλυσης  της τιμής αυτών και συνεπώς, ο σχετικός ισχυρισμός 

του τυγχάνει απορριπτέος ως μη ερειδόμενος στη διακήρυξη. 

25. Επειδή, ακόμη, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της 

οικονομικής προσφοράς του παρεμβαίνοντος ο τελευταίος έχει συμπεριλάβει 

σε αυτόν αντίγραφα της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

και ειδικότερα την αριθμ. 4241/127/2019 Υπουργική απόφαση περί 

καθορισμού του κατώτατου μισθού, την Πράξη 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ Α  ́

38/28.2.2012) Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 

του ν. 4046/2012, την εγκύκλιο 7613/395/19-02-2019 για την εφαρμογή του 

κατώτατου μισθού/ημερομισθίου κλπ. Συνεπώς, αβασίμως ισχυρίζεται ο 

προσφεύγων ότι ο παρεμβαίνων ουδόλως κατέθεσε στην προσφορά του 

φωτοαντίγραφα της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς, μάλιστα να προσδιορίζει 
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ποια κατά την γνώμη του ελλείπουν, ενόψει και του γεγονότος ότι ούτε η 

διακήρυξη προσδιορίζει με ακρίβεια αυτά κι, επομένως, ορθώς ο 

παρεμβαίνων προσκόμισε τα ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση ουδόλως θα 

μπορούσε η προσφορά του ν’αποκλειστεί για δικαιολογητικά που δεν 

ζητούνται ρητώς με τη διακήρυξη, ούτε με σαφήνεια προκύπτουν από τους 

επιμέρους όρους αυτής. Συνεπώς και ο παρών λόγος της προσφυγής πρέπει 

ν’απορριφθεί. 

26. Επειδή, με τον τρίτο λόγο της προσφυγής του ο προσφεύγων 

ισχυρίζεται ότι ο παρεμβαίνων έχει δηλώσει και υποβάλλει στη σελίδα 37 του 

ηλεκτρονικού αρχείου «Τεχνική ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της τεχνικής  

προσφοράς το υλικό «......». Το εν λόγω προϊόν είναι απορρυπαντικό με 

απολυμαντικές ιδιότητες (για δύσκολους ρύπους), όπως προκύπτει 

αδιαμφισβήτητα από το Τεχνικό φυλλάδιο και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 

του συγκεκριμένου προϊόντος. Ωστόσο, η εταιρεία αυτή δεν προσκόμισε στο 

φάκελο της τεχνικής της προσφοράς τη σχετική απαιτούμενη βεβαίωση για 

την καταχώρηση του εν λόγω προϊόντος στο Μητρώο Απορρυπαντικών και 

Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους, αν και όφειλε επί 

ποινή απόρριψης προσφοράς να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση. Ακόμη, 

έχει υποβάλει το πιστοποιητικό ISO της προμηθεύτριας εταιρείας «......», το 

οποίο όμως έχει ήδη λήξει από την 17/03/2019 και ως εκ τούτου δεν 

αποδεικνύεται η ποιότητα των προϊόντων της προμηθεύτριας αυτής εταιρείας 

υλικών, παραβιάζοντας κατάφωρα τις απαιτήσεις της διακήρυξης περί 

υποχρέωσης χρησιμοποίησης υλικών αρίστης ποιότητας. 

27. Επειδή, σχετικά ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται ότι για το συγκεκριμένο  

απορρυπαντικό δύσκολων ρύπων έχει υποβάλλει εντός  του  ηλεκτρονικού  

φακέλου  «4.Τεκμηρίωση  υλικών»,                                          το ηλεκτρονικό 

αρχείο «ΕΜΧΠ 18-05-2020»,  το οποίο αποτελεί βεβαίωση  με τους αριθμούς  

καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων. Επίσης, εκ 

παραδρομής κατέθεσε στον φάκελο της προσφοράς ISO της ....... 

28. Eπειδή, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη ερμηνεία κι 

εφαρμογή του άρθρου 2.4.3 της διακήρυξης και του Παραρτήματος Ι, ο 

προσφέρων, επί ποινής αποκλεισμού της προσφοράς του, θα πρέπει να 

υποβάλλει με αυτήν όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται προς 
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τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, μεταξύ των οποίων 

και βεβαίωση καταχώρησης των απορρυπαντικών δύσκολων ρύπων στο 

Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου 

του Κράτους. 

29. Επειδή, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της προσφοράς του 

παρεμβαίνοντος αυτός υπέβαλε με την τεχνική προσφορά του για το είδος 

......, το οποίο, ως βασίμως ισχυρίζεται ο προσφεύγων είναι απολυμαντικό 

καθαριστικό για δύσκολους ρύπους (βλ. τεχνικό φυλλάδιο) την ΕΜΧΠ 18-05-

2020 βεβαίωση της προμηθεύτριας εταιρείας, σύμφωνα με την οποία ο 

αριθμός καταχώρησης για το «......»   είναι ο …., ενώ, το ΓΧΚ έχει σταματήσει 

να αποστέλλει του αριθμούς των προϊόντων. 

30. Επειδή, κατά το Νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ 85Β 07/04/2014) – 

Υποπαράγραφος ΣΤ.5 - Σημείο 7 έχει καταργηθεί πλέον η απαίτηση για 

καταχώρηση των απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού, στο Γενικό 

Χημείο του Κράτους. Επιπλέον με την ΚΥΑ 129/2016 (ΦΕΚ 

1138/Β/31.3.2017) «Απορρυπαντικά και ειδική άδεια λειτουργίας μονάδας 

παραγωγής ή/και συσκευασίας απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού» 

έχουν καταργηθεί οι ΚΥΑ 1233/91 και 172/92, που απαιτούσαν την 

καταχώρηση των Καθαριστικών – Απορρυπαντικών προϊόντων στο Μητρώο 

Καθαριστικών Απορρυπαντικών της Διεύθυνσης Πρώτων Υλών & 

Βιομηχανικών Προϊόντων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπως βασίμως 

επικαλείται ο παρεμβαίνων. Περαιτέρω, από την επισκόπηση του επίμαχου 

όρου ουδόλως προκύπτει ότι η απαιτούμενη βεβαίωση θα πρέπει να είναι 

εκδόσεως του ΓΧΚ καθώς απαιτείται «βεβαίωση για την καταχώρηση τους στο 

Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου 

του Κράτους», χωρίς να προσδιορίζεται ο υπόχρεος εκδότης. Συνεπώς, ως 

έχει διατυπωθεί ο ως άνω όρος, ερμηνευόμενος υπό το πρίσμα της 

ισχύουσας νομοθεσίας, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απαίτηση που εισάγει 

ικανοποιείται τόσο με την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδοθέντων από το 

ΓΧΚ κατά τον χρόνο που ίσχυε η υποχρέωση καταχώρησης των 

απορρυπαντικών στα Μητρώα του, όπως αυτά που προσκόμισε ο 

προσφεύγων των ετών 2002 και 2004, όσο και με την προσκόμιση 

βεβαιώσεων των προμηθευτών κλπ για την καταχώρηση (στο παρελθόν) του 
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προσφερόμενου είδους στο ΓΧΚ, τον αριθμό εγγραφής κλπ, όπως αυτή που 

προσκόμισε ο παρεμβαίνων από την οποία προκύπτει και ο αριθμός 

καταχώρησης και το γεγονός ότι πλέον δεν γίνονται τέτοιες εγγραφές. 

Άλλωστε, ουδόλως μπορεί ν’απορριφθεί προσφορά βάσει αμφίσημου όρου, 

όπως είναι ο ανωτέρω, ο οποίος βάσει των όσων εκτέθηκαν μπορεί πράγματι 

να ερμηνευθεί διαφορετικά ακόμη και από έναν πλήρως ενημερωμένο και 

συνετό διαγωνιζόμενο. 

31. Επειδή, ακόμη, ως προκύπτει από την επισκόπηση της 

προσφοράς του παρεμβαίνοντος, ο τελευταίος  στην τεχνική του προσφορά, 

δήλωσε και προσέφερε προϊόντα της  προμηθεύτριας εταιρείας «......» τα 

οποία βρίσκονται  εντός του ηλεκτρονικού φακέλου «4.Τεκμηρίωση  υλικών» 

και  συγκεκριμένα  τα    …..,  για τα οποία υπάρχει, εντός του φακέλου 

«4.Τεκμηρίωση υλικών»,  υποφάκελος       «ISO κατασκευάστριας» με τα 

πιστοποιητικά ISO της  προμηθεύτριας εταιρείας «......»                         τα 

οποία βρίσκονται σε ισχύ.  Επομένως προκύπτει ότι,  η τεχνική του 

προσφορά αποτελείται αποκλειστικά από προιόντα της «......» και  δεν  

περιέχει  κανένα  προϊόν  της  εταιρείας  «......», της  οποίας εκ περισσού -

πιθανόν εκ παραδρομής-κατατέθηκε πιστοποίηση  ISO, το οποίο, επομένως,  

δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την προσφορά. Κατόπιν των ανωτέρω και ο 

υπό κρίση λόγος της προσφυγής πρέπει ν’απορριφθεί. 

32. Επειδή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος με τον 

τέταρτο λόγο της προσφυγής, ο παρεμβαίνων δεν παρείχε στο Ε.Ε.Ε.Σ. της 

προσφοράς του, στοιχεία των πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητας  που όφειλε να έχει ήδη εις χείρας του κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς του, τα οποία μάλιστα διατίθενται ηλεκτρονικά από τις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις το ΕφΚΑ (https://apps.ika.gr/eChecklnsurance/) και

 την ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-

ypiresies/forologiki-enimerotita) αντίστοιχα. Συνεπώς, η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

μπορούσε να εξακριβώσει προαποδεικτικώς την αλήθεια της αρνητικής 

δηλώσεως της ανωτέρω εταιρείας ως προς τη μη ύπαρξη ανεκπλήρωτων 

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Τα ανωτέρω ο παρεμβαίνων 

αποκρούει ως αβάσιμα. 
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33. Επειδή, όπως συνάγεται από το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης οι 

συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να 

υποβάλουν με τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του Παραρτήματος V' της 

διακήρυξης, το οποίο αποτελεί έγγραφο της σύμβασης, και συμπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς. Στο Μέρος III του 

υποδείγματος Ε.Ε.Ε.Σ. του Παραρτήματος V' της διακήρυξης «Λόγοι. 

Αποκλεισμού» και δη στο πεδίο «Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης», οι συμμετέχοντες οικονομικοί 

φορείς πρέπει να απαντήσουν αφενός στο βασικό ερώτημα «Ο οικονομικός 

φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 

τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης;» και αφετέρου στο έτερο βασικό ερώτημα «Ο οικονομικός 

φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;». 

34. Επειδή, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του φακέλου της 

υπόθεσης ο παρεμβαίνων  απάντησε  ΟΧΙ στο  ερώτημα  περί  των  

ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων στην   καταβολή φόρων [..] και στην καταβολή 

εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης. Εν συνεχεία απάντησε όχι  και στο 

επόμενο ερώτημα εάν  η τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. 

35. Επειδή, ο ως άνω ισχυρισμός του προσφεύγοντος προβάλλεται 

αλυσιτελώς στο παρόν στάδιο της διαδικασίας καθώς αφενός μεν η αρνητική 

δήλωσή του παρεμβαίνοντος στο ΕΕΕΣ αρκεί για την προαπόδειξη της μη 

ύπαρξης λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό του σχετικά με την μη καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, η δε απόδειξη της ανυπαρξίας τέτοιων 

λόγων αποκλεισμού θα πρέπει να προκύπτει από τα έγγραφα που 

προβλέπονται στη διακήρυξη (2.2.5.2 Β της διακήρυξης), τα οποία σαφώς θα 

πρέπει να ισχύουν και να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς 

(2.2.5.2 Α) αλλά κατατίθενται με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (3.2 της 

διακήρυξης). Ουδόλως δε προκύπτει υποχρέωση του προσφέροντος να 
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δηλώνει με το ΕΕΕΣ του τα στοιχεία των εις χείρας του διατιθέμενων 

πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας 

(αρ.πιστοποιητικού κλπ), ως αβάσιμα και άνευ ερείσματος στο Νόμο 

ισχυρίζεται ο προσφεύγων. Περαιτέρω δε η απάντηση στο ερώτημα περί της 

τυχόν ύπαρξης ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης τίθεται προαιρετικά «([…]Εάν η 

σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[…]». Συνεπώς και ο 

υπό κρίση λόγος της προσφυγής πρέπει ν’απορριφθεί. 

36.  Επειδή, ύστερα από τα ανωτέρω πρέπει ν’απορριφθεί η 

προσφυγή και να γίνει δεκτή η παρέμβαση. 

37. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη πρέπει να καταπέσει 

το καταβληθέν παράβολο. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την Προσφυγή. 

Δέχεται την παρέμβαση. 

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου. 

 

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 19-11-2021 και εκδόθηκε στις 9-12-2021 στον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΑΡΑΡΗ                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 
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α/α μόνο ως προς την έκδοση 

 ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ  

 (Πράξη Προέδρου ΑΕΠΠ 179/8.12.2021)  

 

 

 

 

 


