Αριθμός απόφασης: 389 / 2021

H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της, στις 11 Φεβρουαρίου 2021, με την εξής
σύνθεση: Νικόλαος Σαββίδης, Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη και Κωνσταντίνος
Κορομπέλης, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 06.01.2021 (ημερομηνία κατάθεσης στο
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ) με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/46/07.01.2020 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με
την επωνυμία «*****, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
Κατά της *****, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
Με την Προδικαστική Προσφυγή της, η προσφεύγουσα αιτείται την
ακύρωση της υπ’ αριθ. ***** (εφεξής «η προσβαλλόμενη»), στο πλαίσιο του
διαγωνισμού της υπ’ αριθ. *****», κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτή.
Η εξέταση άρχισε, αφού άκουσε τον Εισηγητή, Κωνσταντίνο Κορομπέλη
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο
παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147) και το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64), ποσού
4.032,26 ευρώ και με κωδικό ηλεκτρονικού παραβόλου ****.
2. Επειδή, με την υπ' αριθ. ΑΔΑΜ **** προκήρυξε τη διενέργεια
ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο
την επιλογή αναδόχου για τη «****», προϋπολογισμού 806.451,61 € μη
συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.,

με

κριτήριο

κατακύρωσης

την

πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η εν λόγω
Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 26.05.2020 και με ΑΔΑΜ ***** καθώς και στη
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διαδικτυακή

πύλη

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπου έλαβε αύξοντα συστηµικό αριθµό ****. Στην
εν

λόγω

διαγωνιστική

διαδικασία

συμμετείχαν

πέντε

(5)

συνολικά

διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία «*****»
και ήδη προσφεύγουσα. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση αρχικά των υποφακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και
κατόπιν των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών, που είχαν υποβάλει
οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, και κατέταξε τους διαγωνιζομένους κατά
σειρά μειοδοσίας, με πρώτη την προσφορά της εταιρείας «****», που
προσέφερε έκπτωση 55,71%, δεύτερη δε κατετάγη η προσφορά της
προσφεύγουσας, που προσέφερε έκπτωση 53,21%. Ακολούθως, η Επιτροπή
Διαγωνισμού προέβη στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
των διαγωνιζομένων, κατά τον οποίο διαπίστωσε ότι η εταιρία «****» και ένας
ακόμη διαγωνιζόμενος, δεν είχαν συμπληρώσει το πεδίο Β «Οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια», του Μέρους IV «Κριτήρια επιλογής» του ****.
Κατόπιν

αυτού

η

Επιτροπή

Διαγωνισμού

κάλεσε

τους

εν

λόγω

διαγωνιζομένους να προβούν έως τις 14-7-2020 σε σχετική συμπλήρωση του
****. που είχαν υποβάλει, χωρίς η σχετική πρόσκληση να αναρτηθεί στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Στην ως άνω πρόσκληση συμμορφώθηκε
η εταιρεία «****», η οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα συμπληρωμένο ****. Κατόπιν
αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 21-7-2020 Πρακτικό της, με
το οποίο εισηγήθηκε τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου που δεν είχε
υποβάλει συμπληρωμένο ****., έκρινε παραδεκτές τις προσφορές των
υπολοίπων διαγωνιζομένων, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς της
εταιρείας «****», κρίνοντας ως αποδεκτό το συμπληρωμένο ****. που υπέβαλε
και εισηγήθηκε την ανάδειξη αυτής, ως προσωρινής αναδόχου του έργου με
μέση έκπτωση 55,71%, το οποίο Πρακτικό και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
950/2020 απόφαση της ***** προσβαλλόμενη απόφαση. Κατά της απόφασης
αυτής

η

ήδη

προσφεύγουσα

εταιρεία,

«****»,

άσκησε

την

με

ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/1199/31-08-2020 Προδικαστική Προσφυγή, με την οποία αιτείτο
την απόρριψη

της προσφοράς

της

εταιρείας

«****»

για

τους εκεί

αναφερόμενους λόγους, Προσφυγή η οποία απορρίφθηκε με την ΑΕΠΠ
1319/2020. Κατόπιν τούτου, και μετά από πρόσκληση της εταιρείας «****» για
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την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αναθέτουσα αρχή,
με την προσβαλλόμενη απόφαση, υπ’ αριθ. ****, έγιναν δεκτά αυτά και
ανακηρύχθηκε η υπόψη εταιρεία ανάδοχος της υπό ανάθεσης σύμβασης.
Κατά της απόφασης αυτής στρέφεται η προσφεύγουσα, κατά το μέρος που
έγιναν δεκτά τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην Προσφυγή.
3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του
(έργο), της ιδιότητας της ****, ως αναθέτουσας αρχής, ανήκουσας στη Γενική
Κυβέρνηση (Ο.Τ.Α.), της ανωτέρω προϋπολογισθείσας δαπάνης του (άρθρο
345 παρ.1 του Ν.4412/2016) και του χρόνου δημοσίευσης της Προκήρυξης
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρα 61, 120, 290, 376 και 379 του Ν. 4412/2016),
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οικείων διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν.
4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π., ενώ έχει γίνει χρήση
και του τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και
άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017) στην υπό κρίση Προσφυγή. Περαιτέρω,
εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρ. 1 (α) του άρθρου 361 του Ν.4412/2016
και το άρθρο 4 παρ. 1 (α) του Π.Δ.39/2017, έχει ασκηθεί η παρούσα
Προσφυγή, δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε στους
συμμετέχοντες στις 28.12.2020, και αυτή, η Προσφυγή, ασκήθηκε δια της
καταθέσεως στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 06.01.2021, ήτοι
εντός της νόμιμης δεκαήμερης προθεσμίας.
4. Επειδή, με πρόδηλο έννομο συμφέρον η προσφεύγουσα,
στρέφεται κατά της προσβαλλόμενης απόφασης, αφού συμμετείχε στον υπό
κρίση διαγωνισμό, υποβάλλοντας προσφορά, η οποία και κατετάγη δεύτερη
στο σχετικό πίνακα μειοδοσίας, ισχυριζόμενη ότι παρανόμως έγιναν δεκτά τα
προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας «****». Κατ’
ακολουθίαν, η υπό κρίση Προσφυγή είναι τυπικά παραδεκτή και θα πρέπει να
εξεταστεί στην ουσία της. Περαιτέρω, παραδεκτώς και εμπροθέσμως, με το
υπ’ αριθ. πρωτ. **** έγγραφό της, η αναθέτουσα αρχή εκφράζει τις απόψεις
της επί της εν λόγω Προσφυγής, αιτούμενη την απόρριψη αυτής και τη
διατήρηση της προσβαλλόμενης πράξης, κατ’ άρθρο 365 του Ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 42 του Ν. 4605/2019
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(ΦΕΚ Α΄ 52) - και κατ’ άρθρο 9 του Π.Δ. 39/2017, κατά παρέκταση της
σχετικής προθεσμίας, αφού η 17η.01.2021, ημέρα λήξης της σχετικής
δεκαήμερης προθεσμίας από την άσκηση της Προσφυγής (06.01.2021) προς
κατάθεση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής ήταν ημέρα Κυριακή και
συνεπώς εξαιρετέα (βλ. Α.Ε.Π.Π. 567/2018, 524/2018, 330/2018, 175/2017)
και ως εκ τούτου το έγγραφο αυτό νομίμως κατατέθηκε την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
5. Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται με την Προσφυγή της ότι η
αναθέτουσα

αρχή

κατά

παράβαση

του

κανονιστικού

πλαισίου

του

διαγωνισμού και του Ν. 4412/2016 έκανε δεκτά τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και ανακήρυξε την εταιρεία «*****» ως ανάδοχο
του υπό κρίση διαγωνισμού, αφού καμία από τις προσκομισθείσες οκτώ (8)
υπεύθυνες δηλώσεις της εν λόγω εταιρείας προς κάλυψη των απαιτήσεων
των όρων 23.3 β, 23.3.ε, 23.3.ββ, 23.3.γ, 22.Α.4, 23.5 παρ.α και 22.Α.2 της
Διακήρυξης του διαγωνισμού δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, ει μη μόνον τη
χειρόγραφη υπογραφή του δηλούντος προσώπου, ****».
6. Επειδή, η διακήρυξη, η οποία αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο
του υπόψη διαγωνισμού και δεσμεύει, συνεπώς, τόσο την αναθέτουσα αρχή
όσο και όλους όσους συμμετέχουν σε αυτόν ανεπιφύλακτα (ΣτΕ ΕΑ 632/2010,
ΣτΕ 4231/2000 7μ), στον όρο 3 ορίζει ότι «3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι
ενδιαφερόμενοι

οικονομικοί

φορείς

απαιτείται

να

διαθέτουν

ψηφιακή

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής

και

να εγγραφούν

στο

ηλεκτρονικό

σύστημα

(ΕΣΗΔΗΣ-

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
με αρ. 117384/26-10- 2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση
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των

επιμέρους

εργαλείων

και

διαδικασιών

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ο όρος 23 «Αποδεικτικά
μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής», υποσημείωση 85, ότι «Ως προς τον
τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία
έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ.
άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.» και ο όρος 23.2
«Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)» ότι «[…] Επισημαίνεται ότι γίνονται
αποδεκτές: […] • οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών91.
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους»,
στη δε, υποσημείωση 91, που ο όρος αυτός παραπέμπει ορίζεται ότι «Οι
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική

υπογραφή

ή

προηγμένη

ηλεκτρονική

υπογραφή

που

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με
αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)».
7. Επειδή, το άρθρο 36 «Υποχρέωση χρήσης –Λειτουργία
ΕΣΗΔΗΣ» του Ν. 4412/2016 ορίζει 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) […] β) τους όρους και τις
5
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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 το
άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 «Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» 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».
8. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης του
άρθρου 36 του Ν.4412/2016, εκδόθηκε η ΚΥΑ 117384/2017 (ΦΕΚ Β’ 3821)
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών

υπηρεσιών

με

χρήση

των

επιμέρους

εργαλείων

και

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στα άρθρα 8 παρ. 3 και 9 παρ. 3 της οποίας ρητά
παραπέμπουν ο όρος 23 «Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής»,
υποσημείωση 85, της Διακήρυξης ως προς τον τρόπο υποβολής των
αποδεικτικών μέσων που έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους
οικονομικούς και ο όρος 23.2 «Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)» αναφορικά
με τον τρόπο υποβολής των απαιτούμενων υπεύθυνων δηλώσεων. Το άρθρο
8 «Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων» της ΚΥΑ 117384/2017 ορίζει ότι «1.
Η

διαδικασία

επικοινωνίας,

ενημέρωσης

και

διακίνησης

εγγράφων

πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος[...] με μηνύματα δια της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της εκάστοτε ηλεκτρονικής διαδικασίας
σύναψης σύμβασης ή της εκάστοτε ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής
6
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δικαιολογητικών/αίτησης

συμμετοχής.

[...]

3.

Οι

Οικονομικοί

Φορείς

υποβάλλουν μέσω του υποσυστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα που
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014

και

τις

«Υποβολή/Αξιολόγηση
Κατακύρωση/Σύναψη

διατάξεις

της

παρούσας»

Δικαιολογητικών
Σύμβασης»

ότι

και

το

Προσωρινού
«1.

άρθρο
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Αναδόχου-

Υποβολή/Αξιολόγηση

Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου. 1.1. Μετά την αξιολόγηση των
προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή/ ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί, στο
πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να
υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου. 1.2. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται
από τον Οικονομικό Φορέα ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή/στον Αναθέτοντα Φορέα […]».
9. Επειδή, από τους προπαρατεθέντες όρους της Διακήρυξης και
τη γραμματική ερμηνεία αυτών, αυτοτελώς αλλά και συστηματικώς και σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ 117384/2017, στην
οποία ρητά η Διακήρυξη παραπέμπει, προκύπτει με σαφήνεια και χωρίς
αμφισημία ότι προς παραδεκτή υποβολή κάθε εγγράφου, που έχει συνταχθεί /
παραχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και το οποίο υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στον τόπο του διαγωνισμού του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης. Τα αυτά ισχύουν και
όσον αφορά τα αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του όρου 23
της Διακήρυξης, αλλά και τις ειδικότερες απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις
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που προσκομίζονται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τον όρο 23.2. της
Διακήρυξης και την υποσημείωση 91 αυτού και τα οποία (δικαιολογητικά
κατακύρωσης) προσκομίζονται ηλεκτρονικά και κατά το στάδιο υποβολής
τους, οι δε, περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της αναθέτουσας αρχής, ήτοι ότι
κατά το στάδιο αυτό δεν ορίζεται η ηλεκτρονική υποβολή των υπόψη
δικαιολογητικών κατακύρωσης ή η ψηφιακή υπογραφή τους, για τις δε,
υπεύθυνες δηλώσεις το μόνο που ορίζεται είναι ότι αυτές δε χρειάζεται να
φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, τυγχάνουν απορριπτέοι ως
νόμω αβάσιμοι. Στην υπό κρίση περίπτωση και από τη θεώρηση των
προσκομισθεισών οκτώ (8) υπεύθυνων δηλώσεων της εταιρείας «*****» προς
κάλυψη, μεταξύ άλλων και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των όρων 23.3
β, 23.3.ε, 23.3.ββ και 23.3.γ της Διακήρυξης, αλλά και των όρων 22.Α.4, 23.5
παρ.α και 22.Α.2 αυτής – και δεν αμφισβητείται από την αναθέτουσα αρχής –
προκύπτει ότι αυτές δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, ει μη μόνον τη
χειρόγραφη υπογραφή του δηλούντος προσώπου,*****», κατά παράβαση του
κείμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαγωνιστική διαδικασία και ως
εκ τούτου μη νομίμως έγιναν αυτές αποδεκτές. Μετά ταύτα, ο λόγος της
Προσφυγής θα πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος.
10.

Επειδή, κατ’ ακολουθίαν η υπό κρίση Προσφυγή θα

πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη, νόμω και ουσία, σύμφωνα με ό,τι κρίθηκε
ανωτέρω, το παράβολο δε, που κατέθεσε η προσφεύγουσα να επιστραφεί
(άρθρο 363 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και 5 παρ. 5 του Π.Δ. 39/2017).

Για τους λόγους αυτούς

Δέχεται την Προσφυγή.
Ακυρώνει την υπ’ αριθ. ****, κατά το μέρος που έκρινε ως αποδεκτά τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας «*****» και ανέδειξε αυτήν ως
οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. ΑΔΑΜ ******».
Ορίζει την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου.
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2021 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη
και εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2021.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Σ. Σαββίδης

Αλεξάνδρα Κ. Παπαχρήστου
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