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  Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 31.05.2018, με την εξής σύνθεση: 

Κωνσταντίνος Κορομπέλης Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη -Εισηγήτρια- και 

Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 01.05.2018 (ημερομηνία καταχώρησης στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προδικαστική Προσφυγή, 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 394/02.05.2018 της εταιρείας με την επωνυμία 

«…………………………...», που εδρεύει στη …………………….., οδός 

…………, αρ. …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

Κατά της με αριθμ. 102/2018 (συν. 22η/17-04-2018) απόφασης της 

……………………………………………….., με την οποία έγινε αποδεκτό το από 

05/04/2018 πρακτικό της Επιτροπής  Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και αναδείχθηκε η εταιρεία 

«………………………» ως προσωρινή ανάδοχος στο πλαίσιο του ανοικτού, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Συντήρηση και Επισκευή σχολικών κτιρίων ………………………………..», 

όπως αυτός προκηρύχθηκε με τη με ΑΔΑΜ ……………………… Διακήρυξη, 

εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 198.826,61€ πλέον Φ.Π.Α.24%, 

(246.545,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα επιδιώκει την 

ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης κατά το μέρος που με αυτή 

αναδείχθηκε έτερη εταιρεία ως προσωρινή ανάδοχος και συγκεκριμένα ο 

οικονομικός φορέας «…………………………….», ή άλλως αιτείται η 

προσφεύγουσα όπως ακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός και επαναπροκηρυχθεί 
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ορθώς ως προς το άρθρο συμπλήρωσης της οικονομικής προσφοράς, αφού - 

ως η προσφεύγουσα ισχυρίζεται- εσφαλμένως η αναθέτουσα αρχή απέρριψε τη 

προσφορά της, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και 

των επιτασσομένων στο Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στην υπό 

εξέταση Προσφυγή της λόγους.  

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, με την με ΑΔΑΜ …………………………….. Διακήρυξη του 

ο ………………………………………….. προκήρυξε ηλεκτρονικό, ανοικτό 

διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση και 

Επισκευή σχολικών κτιρίων ………………….», που αφορά σε Οικοδομικές 

Εργασίες – Ομάδα Α, Η/Μ Εργασίες – Ομάδα Β και σε Εργασίες & Όργανα σε 

Χώρους Αθλοπαιδιών – Παιδικών Χαρών – Αύλειων Χώρων –Ομάδα Γ 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 246.545,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα υποβολής προσφοράς για 

το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης και με κριτήριο ανάθεσης της 

σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, η οποία Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 06.03.2018 και στη διαδικτυακή πύλη 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

όπου έλαβε Συστηµικό Αριθμό: α/α …………. 

2. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο 

παράβολο κατά τις διατάξεις του άρθρου 363 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 και 

του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 

204351633958 0702 0046) ποσού 995,00€, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 

0,50% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης και για το 

τμήμα ή τα τμήματα της σύμβασης, σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική 

προσφυγή.  
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3. Επειδή, έχει γίνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου, σύμφωνα με 

το άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017.  

4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του 

(έργο), της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους 198.826,61€ χωρίς Φ.Π.Α, 

σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και του χρόνου 

δημοσίευσης της Προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 120 και 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

των οικείων διατάξεων του Βιβλίου IV Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη 

δικαιοδοσία (καθ΄ ύλην και κατά χρόνο) της Α.Ε.Π.Π. 

5. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 

39/2017 (περ. α΄), έχει κατατεθεί εμπροθέσμως, δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη 

(αριθμ. 102/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) αναρτήθηκε στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στις 23.04.2018, οπότε και 

έλαβαν γνώση αυτής οι συμμετέχοντες, και η Προδικαστική Προσφυγή 

ασκήθηκε στις 01.05.2018, ήτοι εντός της εκ των ως άνω διατάξεων νόμιμης 

δεκαήμερης προθεσμίας.  

6. Επειδή, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της με αριθμ. 102/2018 

(συν. 22η/17-04-2018) απόφασης της …………………………………….., με την 

οποία έγινε αποδεκτό το από 05/04/2018 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων  Συμβάσεων Έργων και αναδείχθηκε η 

εταιρεία «…………………………..» ως προσωρινή ανάδοχος με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 45,00%, στο πλαίσιο του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή 

σχολικών κτιρίων ………………………», όπως αυτός προκηρύχθηκε με τη με 

ΑΔΑΜ …………………………. Διακήρυξη, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 198.826,61€ πλέον Φ.Π.Α.24%, (246.545,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, επιδιώκοντας την ακύρωση της ανωτέρω 

προσβαλλόμενης πράξης αφού - ως η προσφεύγουσα ισχυρίζεται – «νομότυπα 
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υπέβαλε την προσφορά της και εσφαλμένως αποκλείσθηκε από την 

αναθέτουσα αρχή διότι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η οικονομική 

προσφορά των διαγωνιζομένων έπρεπε να συνταχθεί και να υποβληθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 4412/2016», 

ενώ κατά την προσφεύγουσα η οικονομική προσφορά «έπρεπε να συνταχθεί 

και να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 περ. α΄ και 

Προμήθειας του Ν. 4412/2016», κατά συνέπεια υποβάλλοντας την οικονομική 

της προσφορά, ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη 

δεν εμφανίστηκε στο σύστημα η Ομάδα Γ της μελέτης, δεδομένου ότι αφορά σε 

εργασίες προμήθειας οργάνων. 

7. Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα στοιχειοθετεί το έννομο 

συμφέρον της στο γεγονός ότι, αν και έχει υποβάλει νομίμως και εμπροθέσμως 

την προσφορά της και ως εκ τούτου εύλογα είχε την προσδοκία να της ανατεθεί 

η συγκεκριμένη σύμβαση, αυτή (η προσφορά) κρίθηκε ως μη αποδεκτή, 

ισχυριζόμενη επέκεινα ότι έχει υποστεί ζημία από την προσβαλλόμενη 

εκτελεστή πράξη της αναθέτουσας αρχής, η οποία, κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εσωτερικής νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων, απέρριψε την προσφορά της και συνακολούθως 

ανέδειξε τον οικονομικό φορέα «……………………..», ως προσωρινό ανάδοχο, 

υποστηρίζοντας ότι η ίδια θα έπρεπε να έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος 

του εν λόγω διαγωνισμού ή άλλως πρέπει να ακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός 

και να επαναπροκηρυχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 

8. Επειδή, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 9525/17.05.2018 έγγραφό της, η 

αναθέτουσα αρχή εκφράζει ενδελεχώς τις απόψεις της επί της εν λόγω 

Προσφυγής. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 

39/2017, η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική 

προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. α΄ Ν. 4412/2016) 

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

του άρθρου 3 του Π.Δ. 39/2017 ορίζεται ότι: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος 
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έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 

4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή 

πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την 

υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του ανωτέρω νόμου ενδίκων 

βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής». Περαιτέρω, το  άρθρο  

367 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της 

βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της 

προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν 

μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της… 2. Επί αποδοχής 

προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη 

πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η 

παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί 

αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια …» και η διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται και στο 

άρθρο 18 του Π.Δ. 39/2017. 

10. Επειδή, οι διατάξεις του άρθρου Άρθρο 95 του Ν.4412/2016 με 

τίτλο: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών ορίζουν: «1. Η 

οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 2. Στις διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα 

έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και 

υποβάλλονται, σύμφωνα με τα παρακάτω: α) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι 

οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα 

τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, 

εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το 

πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση. Οι 

οικονομικές προσφορές συντάσσονται, αριθμητικώς και ολογράφως, 

υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή. Τα επιμέρους 

ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. Ομαλή 
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είναι η προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι 

μικρότερο από 1,10Εμ-10% ούτε μεγαλύτερο από 0,90Εμ + 10%. Προσφορά 

που έχει αποκλίσεις από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε 

κάποια ή κάποιες ομάδες εργασιών η προσφερόμενη έκπτωση να είναι 

μηδενική, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις ομαλότητας ή β) αν 

κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται με 

ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου, ιδίως όταν οι ποσότητες των 

εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών σφαλμάτων και δεν 

αναμένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς χορηγούνται από την αναθέτουσα αρχή, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, 

σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα της 

σύμβασης: αα) τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της υπηρεσίας, στο οποίο όμως 

οι τιμές είναι ασυμπλήρωτες και ββ) προϋπολογισμός, όμοιος με τον 

προϋπολογισμό δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) της αναθέτουσας 

αρχής στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι 

ασυμπλήρωτα. Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με την 

περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 156, συμπληρώνεται από την υπηρεσία. 

Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν τιμές, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά ή 

έντυπα το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και προϋπολογισμό με τις προσφερόμενες 

από αυτούς τιμές χωρίς όμως καμία δέσμευση ομαλότητας. Συμπληρώνουν 

επίσης τα γινόμενα των ποσοτήτων επί τις τιμές, τα επιμέρους και το γενικό 

άθροισμα, το ποσό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει 

του αναγραφόμενου ποσοστού, αν προβλέπεται χωριστά και το συνολικό 

άθροισμα του προϋπολογισμού προσφοράς. Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο 

συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο 

αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. Η έκπτωση αποτελεί το 

λόγο του προϋπολογισμού προσφοράς με τον προϋπολογισμό (εκτιμώμενη 

αξίας σύμβασης) της υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για 

απρόβλεπτα (τεκμαρτή έκπτωση) ή γ) σε περίπτωση εφαρμογής της 

παραγράφου 1 του άρθρου 50, η οικονομική προσφορά δίδεται αποκλειστικά 
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κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο ή για τμήματα του έργου. Οι οικονομικές 

προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η 

αναθέτουσα αρχή ή βάσει υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στα 

έγγραφα της σύμβασης. Με τα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να ζητείται και 

ανάλυση της κατ΄ αποκοπήν προσφοράς από το οικονομικό φορέα, προκειμένου 

να διαπιστωθούν και να αποτιμηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα 

προκύψουν, κατά το στάδιο της εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η ανάλυση της 

κατ’ αποκοπήν προσφοράς επισυνάπτεται στη σύμβαση ή δ) σε περίπτωση 

εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 50, η οικονομική προσφορά δίδεται ως 

ποσοστό εξ αδιαιρέτου του ακινήτου και αντίστοιχων διηρημένων ιδιοκτησιών 

(αντιπαροχή) ή ε) σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 50, η 

οικονομική προσφορά περιλαμβάνει και άλλα ανταλλάγματα, εκτός από πλήρη 

χρηματική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων, έναντι της κατασκευής και πιθανόν 

της λειτουργίας και συντήρησης του έργου (μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση). 

Οι ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από την περίπτωση γ΄, μπορούν να 

εφαρμοστούν σε συνδυασμό μεταξύ τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης του ίδιου έργου, εφόσον η καθεμία αναφέρεται σε διαφορετικό 

αυτοτελές τμήμα του έργου. 3. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 

μελετών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι 

οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται ως εξής: οι 

συμμετέχοντες υποβάλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο 

αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή 

για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί 

μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 8 του άρθρου 53. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την 

εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και 

την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς 

επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53. 4. Στις διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι 
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οι συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς, στο οποίο 

αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία υπηρεσιών και τη συνολική 

τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 5. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα 

ακόλουθα: α) η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας 

δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 

παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, β) στις περιπτώσεις των 

παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης 

προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται 

υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της εκτιμώμενης αξίας του 

υλικού ή της παροχής υπηρεσίας. 6. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία μπορεί να 

προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, 

βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη 

νομοθεσία.» 

11. Επειδή, στην υπόψη διακήρυξη ορίζονται, μεταξύ άλλων, εν 

προκειμένω τα κάτωθι: «3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 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 
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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.)». Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 

οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς 

φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 

ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και 

ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς 

περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής». (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του 

υποσυστήματος, κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που 

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

4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο 

(υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου 

αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, 

ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως 

εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες και την οικονομική προσφορά.  3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  

στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων 

(π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων 

να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα 

πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable 

Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου 

φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 3.5 

Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 

μέσω του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: α) Τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 



 
 

Αριθμός απόφασης: 469 /2018 

10 
 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας 

και υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από 

τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. β) Εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής 11. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 

ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), 

οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. γ) Οι προσφέροντες 

συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά 

περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable     Document  Format   (PDF). δ) Οι προσφέροντες δύνανται 

να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση 

ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, 

στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. ε) Στη 

συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά 

αρχεία («εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής 

Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα 

αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 

(υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το 

υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της 

ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 

(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι 
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αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους 

προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 

διόρθωσης. στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι 

δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η 

οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.» Σύμφωνα δε με το άρθρο 13 της διακήρυξης με τίτλο Διαδικασία 

σύναψης σύμβασης – Όροι υποβολής προσφορών: «13.1 Η επιλογή του 

Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 13.2 Η οικονομική 

προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 13.3 Κάθε προσφέρων 

μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή 

εναλλακτικών προσφορών.13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του 

αντικειμένου της σύμβασης.» 

12. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, οι όροι της διακήρυξης δεσμεύουν 

τόσο την αναθέτουσα αρχή όσο και τους διαγωνιζόμενους, καθόσον η 

διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εφόσον, λοιπόν, προσδιορίζονται επακριβώς στην διακήρυξη τα προς 

συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος υποβολής, 

κατά την κατάθεση της προσφοράς, των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων, 

ενόψει αυτών, αλλά και των αρχών της ισότητας, της τυπικότητας, της 

διαφάνειας και της δημοσιότητας των ελάχιστων όρων συμμετοχής που διέπουν 

τη διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει 

να υποβάλει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, 

στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία κατά τον 

τρόπο και τη διαδικασία που η διακήρυξη επιβάλει για την απόδειξη ιδιότητας 
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κρίσιμης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (Ε.Α. ΣτΕ 19/2011, ΣΤΕ 1329/2008) 

και περαιτέρω για τη σύναψη της σύμβασης.  

13. Επειδή, στην υπό κρίση Προσφυγή της, η προσφεύγουσα βάλλει 

κατά της προσβαλλόμενης πράξης της αναθέτουσας αρχής, η οποία την 

απέκλεισε από τη συνέχιση του διαγωνισμού, αφού η οικονομική της προσφορά 

υπεβλήθη για μέρος του διαγωνισμού και όχι για το σύνολο του αντικειμένου 

αυτού, το οποίο και απαγορεύεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (βλ. 

σκ. 11) επί ποινή απορρίψεως, υποστηρίζοντας αορίστως και ασαφώς ότι η 

οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων έπρεπε να συνταχθεί και να 

υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 

4412/2016 κατά τη διακήρυξη, ενώ κατά τη προσφεύγουσα το ορθό θα ήταν η 

οικονομική προσφορά να συνταχθεί και να υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 περ. α΄ και Προμήθειας του Ν. 4412/2016. 

14. Επειδή, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του οικείου 

νομοθετικού πλαισίου αλλά και από την επισκόπηση των στοιχείων της 

υπόθεσης, η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων συντάσσεται και 

υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2 περ. α΄ του Ν. 

4412/2016 όπου αναφέρεται ο τρόπος υποβολής της οικονομικής προσφοράς  

και αφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης στο σύνολο και όχι σε μέρος 

του αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι και τις τρεις ομάδες της σύμβασης. Η 

προσφεύγουσα δε κατά παράβαση των σχετικών όρων της διακήρυξης, δεν 

υπέβαλε οικονομική προσφορά για την Ομάδα Γ΄ της υπόψη σύμβασης, μη 

συμμορφούμενη ειδικότερα με τον όρο 13.5 της διακήρυξης, σύμφωνα με τον 

οποίο, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

15. Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα και με τα όσα υποστηρίζει η 

αναθέτουσα αρχή (βλ. σκ. 8), καμία τεχνική αδυναμία δεν υπήρχε που να 

συνεπάγεται προσκόμματα υποβολής ορθώς της οικονομικής προσφοράς από 

τους συμμετέχοντες, στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 

δοθέντος ότι το παραγόμενο από το σύστημα έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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είχε αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ στα συνημμένα του διαγωνισμού ως ενδεικτικό για 

τους οικονομικούς φορείς, επιπροσθέτως και προς επίρρωσιν των ανωτέρω 

λεχθέντων, κρίθηκαν αποδεκτές τρεις (3) από τις έξι (6) προσφορές των 

συμμετεχόντων υποψηφίων, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι προσφορές αυτές 

είχαν ορθώς συμπληρωθεί και υποβληθεί από τους οικονομικούς φορείς.    

16. Επειδή, ετέρωθεν, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του 

φακέλου της υπόθεσης, δεν ζητήθηκαν από τον προσφεύγοντα οικονομικό 

φορέα αλλά ούτε και από τους λοιπούς συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

συμπληρωματικές/ διευκρινιστικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της 

σύμβασης, πολλώ δε μάλλον ούτε ασκήθηκε προσφυγή κατά της διακήρυξης 

και των όρων αυτής, συνεπώς ανεπικαίρως αλλά κυρίως αορίστως προβάλλει η 

προσφεύγουσα ισχυρισμούς κατά των άρθρων 3.5(δ) και 13.2 της οικείας 

διακήρυξης.   

17. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση προσφυγή θα 

πρέπει να απορριφθεί. 

18. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 204351633958 

0702 0046), ποσού 995,00 €, πρέπει να καταπέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 363 παρ. 5 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 5 παρ. 5 του Π.Δ. 

39/2017. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή.  

Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου ποσού 

εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (995,00€). 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 31 Μαΐου 2018 και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 18 Ιουνίου 2018. 
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     Ο Πρόεδρος                                                    Η  Γραμματέας   

 

Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης                    Γεωργία Παν. Ντεμερούκα  

           


