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H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

20 ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 11 Απριλίου 2019, με την εξής 

σύνθεση: Μαρία Μανδράκη Πρόεδρος, Αργυρώ Τσουλούφα - Εισηγήτρια - 

δυνάμει της με αρ. 464/2019 Πράξης της Προέδρου του Κλιμακίου και 

Γερασιμούλα - Μαρία Δρακονταειδή, Μέλη. 

Για να εξετάσει τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 366/26-03-2019 Προδικαστική 

Προσφυγή του οικονομικού φορέα, με την επωνυμία «….». (……….)», που 

εδρεύει στην ……., ………., όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής 

«προσφεύγων»).  

Κατά της Αναθέτουσας Αρχής με την επωνυμία «Δήμος Κοζάνης» 

που εδρεύει στην Κοζάνη, επί της Πλατείας Νίκης αρ. 3, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα (εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» ή «ΑΑ»), στο πλαίσιο ανοικτής 

διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 

43577/27-12-2018 Διακήρυξη με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου/ων για 

την «Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών 2018 - 2019», με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής ανά είδος, με προϋπολογισμό 

148.120,48 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. , και κατά της με 

αρ. 79/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, που 

ενέκρινε το από 23.01.2019 Πρακτικό Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια 

λαμπτήρων φωτιστικών 2018-2019» αναφορικά με την αποδοχή των 

συμμετεχουσών εταιρειών «…….», «………», «……...» και «………….» για το 

σύνολο της προσφοράς των δύο πρώτων και για τα είδη που αναφέρονται 

στην προσφυγή για τους υπόλοιπους, και την πρόκρισή τους στο επόμενο 
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στάδιο του διαγωνισμού, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω 

Προσφυγή και   

Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«…………….» (εφεξής 1ος παρεμβαίνων), που εδρεύει στα………., επί της 

οδού Ερμού, αρ. 104, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και 

Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«…………..» (εφεξής 2ος παρεμβαίνων), που εδρεύει στον …….., επί της 

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

Με την υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή, που χρεώθηκε στο 

2ο Κλιμάκιο ΑΕΠΠ με το από 26-03-2019 ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα 

του Προέδρου της, ο προσφεύγων αιτείται να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 

πράξη προς τον σκοπό όπως απορριφθούν οι προσφορές των έτερων 

οικονομικών φορέων για τα είδη και για τους λόγους που στην προσφυγή του 

αναφέρει.  

Με τις παρεμβάσεις τους οι παρεμβαίνοντες επιδιώκουν την 

απόρριψη της προσφυγής και τη διατήρηση ισχύος της προσβαλλόμενης 

πράξης. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια, Αργυρώ Τσουλούφα  

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο και έκανε ομόφωνα δεκτά τα εξής: 
 

   1. Επειδή, για την άσκηση της υπό εξέταση Προδικαστικής 

Προσφυγής προκύπτει πως καταβλήθηκε και δεσμεύτηκε το νόμιμο 

παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 και το άρθρο 

363 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, (κωδικός e-Παραβόλου αυτόματης δέσμευσης 

266185400959 0521 0003), εκδοθέν  για τον φορέα «Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)», εκτυπωμένη σελίδα του οποίου μαζί 

με εκτύπωση από την ΓΓΠΣ στην οποία εμφαίνεται «δεσμευμένο» 

προσκομίστηκαν), ποσού 600,00€, που αντιστοιχεί στο ελάχιστο 
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καταβαλλόμενο ύψος παραβόλου, δεδομένου ότι η προϋπολογισθείσα αξία 

του διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου ασκείται η προσφυγή (άρθρο 5 

παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017 και άρθρο 363 παρ. 2 του Ν. 4412/2016), ανέρχεται 

στο ποσό των 119.452,00€ χωρίς ΦΠΑ, το προβλεπόμενο δε στις πιο πάνω 

διατάξεις ποσοστό 0,5% υπολείπεται των 600,00 €.  

2. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε με την 

χρήση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του 

Π.Δ. 39/2017, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 αυτού και την παρ. 2 του 

άρθρου 362 του Ν. 4412/2016.   

3. Επειδή, η Α.Ε.Π.Π. ενώπιον της οποίας ασκείται η προδικαστική 

προσφυγή είναι καθ’ ύλην αρμόδια για την εξέτασή της, βάσει της κατά τα ως 

άνω συνολικής εκτιµώµενης αξίας της σύμβασης, που ανέρχεται σε 

148.120,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (345 παρ. 1 Ν.4412/2016, 6 παρ.1 

Ν.4412/2016), του αντικειμένου της (προμήθεια) και της ημερομηνίας 

δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (27-12-2018) με 

ΑΔΑΜ 18PROC004277081, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός υπάγεται στις 

διατάξεις του Βιβλίου Ι Ν. 4412/2016 και υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00€, 

ενώ επιπλέον θεμελιώνεται και η κατά χρόνο αρμοδιότητά της, όπως 

απαιτείται από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 7 γ) του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 43 παρ. 4 

του N.4487/2017 (ΦΕΚ A΄ 116).  

4. Επειδή, όπως προκύπτει από τα μηνύματα που έχουν αναρτηθεί 

μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η προσφυγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. α του Π.Δ. 39/2017 και το άρθρο 

361 παρ. 1 περ. α του Ν. 4412/2016, αφού η προσβαλλόμενη πράξη 

κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα μέσω της ανάρτησής της στο ΕΣΗΔΗΣ 

την 15-03-2019 και η προσφυγή κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού την 22-03-2019. 
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5. Επειδή ο προσφεύγων, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά, 

θεμελιώνει, ως προσφέρων, έννομο συμφέρον για την άσκηση της υπό κρίση 

προδικαστικής προσφυγής με την οποία αιτείται την ακύρωση της 

προσβαλλόμενης, ως προς την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής 

έτερων οικονομικών φορέων. Και τούτο δεδομένου ότι ο προσφεύγων έχει 

συμμετάσχει στον διαγωνισμό και έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εύλογα 

επιδιώκει τον αποκλεισμό έτερων συνδιαγωνιζομένων. Ως ζημία δε, η οποία 

θεμελιώνει το έννομο συμφέρον προς παροχή δικαστικής ή έννομης 

προστασίας, νοείται και η παράνομη συμμετοχή τρίτου στο διαγωνισμό (βλ. 

ΕΑ ΣτΕ 1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 512/2002, 517/2001). 

6. Επειδή, οι παρεμβάσεις έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και με 

έννομο συμφέρον, εφόσον οι προσφορές των παρεμβαινόντων έχουν γίνει 

αποδεκτές κατά το παρόν στάδιο και ο προσφεύγων επιδιώκει να ακυρωθεί η 

προσβαλλόμενη, την οποία ευλόγως οι παρεμβαίνοντες επιδιώκουν τη 

διατήρησή της και συνακόλουθα την απόρριψη της προδικαστικής 

προσφυγής.  

7. Επειδή, ο προσφεύγων αιτείται την ακύρωση της 

προσβαλλόμενης πράξης επικαλούμενος ότι μη νομίμως δεν απορρίφθηκαν 

οι προσφορές των συνδιαγωνιζομένων του και συγκεκριμένα διότι: α. Σχετικά 

με την προσφορά της εταιρείας …………..: Δεν έχει συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ 

το Μέρος II.Β με τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα. Επίσης, δεν έχει καταθέσει δηλώσεις συμμόρφωσης CE για κανένα 

είδος, πλην μόνο των α/α 32 και 33. β. Σχετικά με την προσφορά της 

εταιρείας……….: Έχει καταθέσει αρχεία (πιστοποιητικά ISO 9001 και 14001 

του κατασκευαστή των φωτιστικών SHANGHAI CHZ LIGHTING 

TECHNOLOGY Co LTD) σε μορφή αρχείου jpg, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 

2.4.5 της Διακήρυξης «Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείων τύπου .pdf». Περαιτέρω, κατά παράβαση του άρθρου 1, παρ. 

2 του Ν.4250/2014 («....Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
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επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 26 

του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014»), τα ιδιωτικά έγγραφα (τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά) που 

έχει καταθέσει, δε φέρουν επικύρωση Δικηγόρου ως ακριβή φωτοαντίγραφα. 

γ. Σχετικά με την προσφορά της εταιρείας………….: Στο ΤΕΥΔ - Μέρος ΙΙΙ.Β 

δηλώνει ότι δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Μάλιστα, επικαλείται 

ότι η δική τους εταιρεία έχει παλαιότερα απορριφθεί για τον ίδιο ακριβώς λόγο 

σε διαγωνισμό του Δήμου Βόλου. δ. Σχετικά με την προσφορά της 

εταιρείας…………….: Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

«...για τα προσφερόμενα υλικά (λαμπτήρες & φωτιστικά)  απαιτούνται τα 

πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001/2008 και συστήματος 

περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ISO 14001/2004 των κατασκευαστών των 

προσφερόμενων υλικών». Ωστόσο, ο συγκεκριμένος συμμετέχων έχει 

καταθέσει πιστοποιητικά ISO 14001 μόνο για τα είδη με α/α 32-33 και για 

κανένα άλλο από τα είδη που προσφέρει. Για τα είδη με α/α 3,4,12,13 έχει 

κατατεθεί ISO 9001 της εταιρείας ……… που αφορά σε εμπορία και διανομή 

των υλικών και όχι κατασκευή, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων «...για τα προσφερόμενα υλικά απαιτούνται (λαμπτήρες & 

φωτιστικά) τα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001/2008 και 

συστήματος περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ISO 14001/2004 των 

κατασκευαστών των προσφερόμενων υλικών». Αντίθετα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, για τα είδη με α/α 34 και 36 δεν έχει 

κατατεθεί ούτε ISO 9001 ούτε 14001. ε. Σχετικά με την προσφορά της 

εταιρείας………….: Τα ιδιωτικά έγγραφα που δεν είναι δικής του έκδοσης και 

συγκεκριμένα αυτά που αφορούν τα είδη α/α 5,12,14,28-33 δε φέρουν 

επικυρώσεις Δικηγόρου, κατά παράβαση του άρθρου 1, παρ. 2 του 

Ν.4250/2014. Ειδικά ως προς τα είδη με α/α 32,33, ο προσφεύγων 

επισημαίνει ότι ενώ τα τεχνικά φυλλάδια φέρουν το λογότυπο του 
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συμμετέχοντος, κατατίθεται πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή 

Everlite Led. Για τα είδη με α/α 5,12,14 δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 

14001, ως ορίζεται στο άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

8. Επειδή, ο πρώτος παρεμβαίνων «……….» αντικρούει τις 

αιτιάσεις του προσφεύγοντος επικαλούμενος τα εξής : Σχετικά με τον πρώτο 

λόγο της προσφυγής, ήτοι ότι η εταιρεία του δεν έχει συμπληρώσει στο Μέρος 

ΙΙ του ΤΕΥΔ την ενότητα Β, ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πλεονάζον 

εφόσον η εταιρεία του είναι ατομική επιχείρηση και εκπροσωπεί ο ίδιος αυτή. 

Άλλωστε, συμπληρώνει, στο Μέρος ΙΙ Ενότητα Α δηλώνει ότι είναι αρμόδιος 

για την παρούσα σύμβαση. Σχετικά με το δεύτερο λόγο της προσφυγής, 

ισχυρίζεται ότι η εταιρεία του κατέθεσε δήλωση συμμόρφωσης CE μόνο στα 

υλικά (φωτιστικά) για τα οποία το απαιτούσε η διακήρυξη στο Παράρτημα Ι 

«Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός». 

Συγκεκριμένα, στη διακήρυξη, στην παρ. 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» ορίζεται ότι : «Οι 

οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν 

να συμμορφώνονται με:  όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN, οι 

αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ. οι διεθνείς I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.  

Ειδικότερα για την παρούσα προμήθεια, πέραν των προαναφερόμενων, για τα 

προσφερόμενα υλικά (λαμπτήρες & φωτιστικά) απαιτούνται τα πιστοποιητικά 

διαχείρισης ποιότητας ISO 9001/2008 και συστήματος περιβαλλοντολογικής 

διαχείρισης ISO 14001/2004 των κατασκευαστών των προσφερόμενων 

υλικών». Περαιτέρω, στην παρ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα», στο σημείο Β5  

ορίζεται ότι : «Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 

παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα». Στην 

παράγραφο 2.4.3. «Περιεχόμενα Φακέλου- Δικαιολογητικά Συμμετοχής- 

Τεχνική Προσφορά» αναφέρει: «2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να 

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ” 
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του Παραρτήματος Ι & ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Οι 

συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙV της Διακήρυξης, στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο πεδίο του 

Διαγωνισμού - Σημειώσεις και συνημμένα (το συνημμένο αρχείο Word (.doc)) 

με τίτλο: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και αφού 

το μετατρέψουν σε .pdf αρχείο και το υπογράψουν ψηφιακά να το υποβάλουν 

ως συνημμένο αρχείο στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν να καταθέσουν στον ΦΑΚΕΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: - τον Πίνακα συμμόρφωσης τεχνικών απαιτήσεων, σύμφωνα 

με το συνημμένο υπόδειγμα. Εάν διαπιστωθούν από την Υπηρεσία ψευδείς 

βεβαιώσεις ή δηλώσεις ή παραστατικά από τον διαγωνιζόμενο, η προσφορά 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα του επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού 

του από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. για το χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα 

από γνώμη της αρμόδιας για την αξιολόγηση των προσφορών επιτροπής». 

Επικαλούμενος τα ανωτέρω ο  παρεμβαίνων, ισχυρίζεται ότι σε κανένα σημείο 

της διακήρυξης δεν απαιτείται η δήλωση συμμόρφωσης CE των 

προσφερομένων υλικών εκτός μόνο στις τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά 

Α/Α 32 και Α/Α 33 για τα οποία και έχει καταθέσει CE. 

9. Επειδή, ο δεύτερος παρεμβαίνων «………..» προς αντίκρουση 

του ενός και μοναδικού λόγου του προσφεύγοντος που αφορά στην 

προσφορά του ισχυρίζεται ότι ο λόγος που επικαλείται ο προσφεύγων, ήτοι 

ότι η εταιρεία του δήλωσε στο ΤΕΥΔ - Μέρος ΙΙΙ ότι δεν έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, είναι αβάσιμος διότι βάσει του άρθρου 102 του Ν. 

4412/2016 θα μπορούσε η Αναθέτουσα Αρχή να τον είχε καλέσει να τους 
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ενημερώσει/διευκρινίσει εγγράφως για το τι ισχύει. Επίσης, ισχυρίζεται ότι 

στην ηλεκτρονική του κατάθεση αλλά και στην κατάθεση των φακέλων της 

προσφοράς του σε φυσική μορφή έχει καταθέσει ενεργή ασφαλιστική και 

φορολογική ενημερότητα όπου επιβεβαιώνει ότι έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

10. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με το υπ’ αρ. πρωτ. 

10159/04.04.2019 έγγραφο απόψεών της, προς αντίκρουση των λόγων της 

υπό εξέταση προσφυγής, προβάλει τους εξής ισχυρισμούς: 1. Σχετικά με το 

περιεχόμενο της προσφυγής για την προσφορά της εταιρείας «…………..», 

αναφορικά με τον πρώτο λόγο αυτής, με βάση το ΤΕΥΔ που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης, Μέρος ΙΙ, Πληροφορίες σχετικά με τον 

Οικονομικό Φορέα, Β : Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους 

του Οικονομικού Φορέα, το πεδίο συμπληρώνεται εάν υπάρχει 

εκπροσώπηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, δεν πρόκειται για 

εταιρεία και ως εκ τούτου η συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου δεν είναι 

απαραίτητη διότι πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και δεν έχει εκπροσώπηση. 

Αναφορικά με το δεύτερο λόγο της εν λόγω προσφυγής, σύμφωνα με τον 

πίνακα τεχνικών προδιαγραφών η Πιστοποίηση κατά CE απαιτείται μόνο στα 

προϊόντα με Α/Α 32 και 33. 2. Σχετικά με το περιεχόμενο της προσφυγής για 

την προσφορά της εταιρείας «………..», για τον πρώτο λόγο της προσφυγής:  

- Δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού η μορφή ανάρτησης των ηλεκτρονικών 

αρχείων. - Σύμφωνα με την 2.2.9 (της Διακήρυξης) Κανόνες απόδειξης 

ποιοτικής επιλογής, προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παρ. 2.2.7 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής το ΤΕΥΔ. Τα συγκεκριμένα Πιστοποιητικά ISO αποτελούν 

δικαιολογητικά συμμετοχής και εξετάζονται κατά το στάδιο της πρόσκλησης 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Για τον δεύτερο λόγο της 

προσφυγής:  - Δεν αναφέρεται πουθενά ρητά ότι χρειάζονται επικύρωση τα 
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Τεχνικά φυλλάδια. - Επίσης, τα Τεχνικά Φυλλάδια δεν είναι απαραίτητο να 

είναι μεταφρασμένα σύμφωνα με τη 2.1.4. της Διακήρυξης, Γλώσσα. - 

Υπάρχει πίνακας τεχνικών απαιτήσεων, επομένως τα τεχνικά φυλλάδια 

τεκμηριώνουν τα όσα έχουν καταγραφεί στον Πίνακα. Αν ο συγκεκριμένος 

οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα και η διαδικασία θα 

συνεχιστεί σύμφωνα με το άρθρο 103 Πρόσκληση για υποβολή 

δικαιολογητικών, παρ. 3 του Ν.4412/2016. Επιπλέον, σε περίπτωση ψευδών 

δηλώσεων θα εφαρμοστεί το άρθρο 74 του ίδιου νόμου. 3. Σχετικά με το 

περιεχόμενο της προσφυγής για την προσφορά της εταιρείας «……….»: Για 

τον πρώτο λόγο της προσφυγής, στο ΤΕΥΔ – Μέρος ΙΙ, Πληροφορίες σχετικά 

με τον οικονομικό φορέα, παράγραφος ε), ο οικονομικός φορέας δήλωσε ΝΑΙ, 

ότι θα είναι, δηλαδή, σε θέση να προσκομίσει τις σχετικές βεβαιώσεις. 

Επομένως, θεωρήθηκε ότι εκ παραδρομής δεν συμπληρώθηκε σωστά το 

επόμενο πεδίο. - Σύμφωνα με την 2.2.9 (της Διακήρυξης) Κανόνες απόδειξης 

ποιοτικής επιλογής, προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παρ. 2.2.3. 

Λόγοι Αποκλεισμού  και συγκεκριμένα στην παρ. 2.2.3.2. προσκομίζουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικά συμμετοχής το ΤΕΥΔ. 

Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά συμμετοχής εξετάζονται κατά το στάδιο της 

πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Αν ο 

συγκεκριμένος οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος θα 

είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα και η διαδικασία 

θα συνεχιστεί σύμφωνα με το άρθρο 103 Πρόσκληση για υποβολή 

δικαιολογητικών, παρ. 3 του Ν.4412/2016. Επιπλέον, σε περίπτωση ψευδών 

δηλώσεων θα εφαρμοστεί το άρθρο 74 του ίδιου νόμου. 4. Σχετικά με το 

περιεχόμενο της προσφυγής για την προσφορά της εταιρείας «………….» : 

Για τον προβαλλόμενο επί της προσφυγής λόγο - Σύμφωνα με την 2.2.9 (της 

Διακήρυξης) Κανόνες Απόδειξης ποιοτικής επιλογής, προς προκαταρκτική 

απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής της παρ. 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
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πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής το ΤΕΥΔ. Τα συγκεκριμένα 

Πιστοποιητικά ISO αποτελούν δικαιολογητικά συμμετοχής που εξετάζονται 

κατά το στάδιο της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου. Αν ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί προσωρινός 

ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα και 

η διαδικασία θα συνεχιστεί σύμφωνα με το άρθρο 103 Πρόσκληση για 

υποβολή δικαιολογητικών, παρ. 3 του Ν.4412/2016. Επιπλέον, σε περίπτωση 

ψευδών δηλώσεων θα εφαρμοστεί το άρθρο 74 του ίδιου νόμου. 5. Σχετικά με 

το περιεχόμενο της προσφυγής για την προσφορά της εταιρείας «…………» : 

- Τα ιδιωτικά έγγραφα που αναφέρει ο οικονομικός φορέας είναι τα τεχνικά 

φυλλάδια, οπότε στα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται επικύρωση δικηγόρου. - 

Σύμφωνα με την 2.2.9 (της Διακήρυξης) Κανόνες Απόδειξης ποιοτικής 

επιλογής, προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί 

φορείς πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παρ. 2.2.7 Πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής το ΤΕΥΔ. Τα συγκεκριμένα Πιστοποιητικά ISO αποτελούν 

δικαιολογητικά συμμετοχής που εξετάζονται κατά το στάδιο της πρόσκλησης 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Αν ο συγκεκριμένος 

οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα και η διαδικασία θα 

συνεχιστεί σύμφωνα με το άρθρο 103 Πρόσκληση για υποβολή 

δικαιολογητικών, παρ. 3 του Ν.4412/2016. Επιπλέον, σε περίπτωση ψευδών 

δηλώσεων θα εφαρμοστεί το άρθρο 74 του ίδιου νόμου. Λαμβάνοντας υπόψη 

όλα τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών έκρινε ότι οι οικονομικοί φορείς «……..», 

«…….», «………..», «………….» και «………..» πληρούν τις προδιαγραφές 

και ενέκρινε τη συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 

σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 79/2019 του Δήμου 

Κοζάνης».   
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11. 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 κρίσιμης για τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό (Ε.Α. ΣτΕ 19/2011, ΣΤΕ 1329/2008). 

12. Επειδή, στο άρθρο 53 «Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης» 

παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι: «1. Οι όροι των εγγράφων της 

σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την 

υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 2. Τα έγγραφα 

της σύμβασης […] περιέχουν ιδίως : […] ιε) […] τη διαδικασία και τα κριτήρια 

αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 

86 και 87 […] .ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. ιη) όλους τους γενικούς και 

ειδικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης […] κ) τα απαιτούμενα 

αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κλπ.) […]».  

13. Επειδή, στο άρθρο 73 «Λόγοι αποκλεισμού» (άρθρο 57 

παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παράγραφος 6 του Ν. 

4412/2016, ορίζεται ότι: «Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν 

αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 

και 2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
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σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν 

οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4». 

14. Επειδή, στο άρθρο 91 («Λόγοι απόρριψης προσφορών») παρ. 

1, περ. (α) και (β) του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι: «1. Η αναθέτουσα αρχή με 

βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) Η οποία αποκλίνει από τα 

άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 

απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι 

όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. β) Η οποία περιέχει ατέλειες, 

ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με 

το άρθρο 102».  

15. Επειδή, στο άρθρο 92 («Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων 

συμμετοχής») παρ. 4 του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι: «Οι προσφορές και οι 

αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 

από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι 

ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική». 
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16. Επειδή, στο άρθρο 93 («Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής») του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «Ο ξεχωριστός σφραγισμένος 

φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει: α) στις 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ του 

άρθρου 79 και την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

72 και β) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων: αα) 

υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79, ββ) 

εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 […]». 

17. Επειδή, στο άρθρο 104 «Χρόνος συνδρομής όρων 

συμμετοχής» (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), του Ν. 4412/2016, ορίζεται 

ότι: «Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της 

αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύμβασης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 

[…]».  

18. Επειδή, στο άρθρο 1 («Κατάργηση της υποχρέωσης 

επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων») παρ. 2 του Ν. 4250/2014 («Διοικητικές 

απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α’ 74), ορίζεται ότι: «Οι 

παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) καταργούνται 

και η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «2.α. Οι 

ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που 

προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, καθώς και στα 

νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. β. Δεν υφίσταται πλέον η 
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υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της 

περίπτωσης δ΄ και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ ή 

επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους 

για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α΄. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους 

φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των 

ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 

που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο. Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται 

φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να διενεργούν 

δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των 

στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) 

των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο 

τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που 

εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν συνεχεία 

κοινοποιούνται στην καθ΄ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εάν 

διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν 

αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον 

ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη 

ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 

υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως [...]». 
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19. Επειδή, στο άρθρο 36 («Περιγραφή του έργου του δικηγόρου») 

του Ν. 4194/2013 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΦΕΚ Β΄ 163), ορίζεται ότι: «[…] 2. 

Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: β) Η έκδοση 

επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν 

πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και 

έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. γ) Η μετάφραση εγγράφων 

που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών 

εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ 

έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από 

επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος 

βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία 

μετέφρασε. δ) […]».  

20. Επειδή, στο άρθρο 15 («Υποβολή Προσφορών - Αιτήσεων 

Συμμετοχής») της με αρ. 56902/215/19.05.2017 (Β 1924) ΥΑ με θέμα: 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ορίζεται ότι: «1. Χρόνος 

και τρόπος υποβολής Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής. 1.1. Οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά 

για την συμμετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της 

σύμβασης μέσω του Συστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά 

περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσης. 1.2 Οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο 

μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Τα 

περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος 

με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. (β) ένας 

(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Ο χρήστης- 

οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 1.2.1 Τα στοιχεία και 
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δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν 

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, χωρίς 

να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 1.2.1.1 Εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 

στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 

4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)».  

21. Επειδή στο άρθρο 2.1.4. («Γλώσσα») της επίμαχης Διακήρυξης 

(σελ. 10), ορίζεται ότι: «Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην 

ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα 

σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)28. Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
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κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα - εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [π.χ. αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα 

αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα».  

22. Επειδή, στο άρθρο 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής 

επιλογής ορίζεται ότι : « 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή 

προσφορών. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί 

φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 

και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα,, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες 

αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 

158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr). […]. 

23. Επειδή, στο άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα», στο σημείο Β5  

ορίζεται ότι : «Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 

παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα».  

http://www.hsppa.gr/
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24. Επειδή, στο άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ορίζεται:  «2.4.3.1 Τα 

στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) Tο τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 

79 του ν. 4412/201698, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το 

οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ), β) εγγύηση συμμετοχής, 

σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να 

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ” 

του Παραρτήματος Ι & ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Οι 

συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον  «ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙV της Διακήρυξης, στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο πεδίο του 

Διαγωνισμού - Σημειώσεις και συνημμένα (το συνημμένο αρχείο Word (.doc)) 

με τίτλο: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και αφού 

το μετατρέψουν σε .pdf αρχείο και το υπογράψουν ψηφιακά να το υποβάλουν 

ως συνημμένο αρχείο στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν να καταθέσουν στον ΦΑΚΕΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: - τον Πίνακα συμμόρφωσης τεχνικών απαιτήσεων, σύμφωνα 
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με το συνημμένο υπόδειγμα. Εάν διαπιστωθούν από την Υπηρεσία ψευδείς 

βεβαιώσεις ή δηλώσεις ή παραστατικά από τον διαγωνιζόμενο , η προσφορά 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα του επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού 

του από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. για το χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα 

από γνώμη της αρμόδιας για την αξιολόγηση των προσφορών επιτροπής. Οι 

οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνουν». 

25. Επειδή, στο άρθρο 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ορίζεται ότι: 

«Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 

Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα : α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. β) Στη συνέχεια το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 

πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται 

από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο 

στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και 

ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. γ) Μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. δ) 
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Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 

και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 

κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. Εάν οι προσφορές 

φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 

89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 

του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια 

απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω 

σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική 

προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας».  

26. Επειδή, στο άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου ορίζεται ότι: 

«Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 

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

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

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω 
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δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον 

έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί 

ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 

ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την 

ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω 

δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας 

ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 

οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι 

οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της 
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παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η 

αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15%115 

στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% 116 στην 

περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 

κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης». 

27. Επειδή, από την επισκόπηση των διατάξεων της διακήρυξης 

(μετά των αναπόσπαστων παραρτημάτων αυτής) καθώς και των φακέλων 

των προσφορών των διαγωνιζομένων στον εν λόγω διαγωνισμό, αναφορικά 

με τα όσα προβάλλει ο προσφεύγων για τις πλημμέλειες της προσφοράς του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «……….», λεκτέα είναι τα ακόλουθα: 1. 

Από το ΤΕΥΔ που κατέθεσε η εν λόγω ατομική επιχείρηση προκύπτει χωρίς 

καμία αμφιβολία ότι αρμόδιος για την εν λόγω σύμβαση είναι το φυσικό 

πρόσωπο «………….», όπως άλλωστε δηλώνεται ρητώς και στο Μέρος ΙΙ, 

Ενότητα Α του ΤΕΥΔ, το οποίο και υπογράφεται ψηφιακά από τον ίδιο. 

Περαιτέρω, στο Μέρος ΙΙ, Ενότητα Β του ΤΕΥΔ «Β. Πληροφορίες σχετικά με 

τους νόμιμους εκπρόσωπους του οικονομικού φορέα» αναγράφεται το εξής: 

«Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον 

οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης: Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: …..». Από τα 

προαναφερόμενα ορισθέντα στο ΤΕΥΔ καθίσταται σαφές ότι ο εν λόγω 
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οικονομικός φορέας με την επωνυμία «……….» ως ατομική επιχείρηση 

ουδόλως όφειλε να δηλώσει στοιχεία εκπροσώπου της επιχείρησής του για 

την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον ο ίδιος εκπροσωπεί αυτή. Ο εν 

λόγω, επομένως, ισχυρισμός του προσφεύγοντα περί παράλειψης του 

πρώτου παρεμβαίνοντα να συμπληρώσει το αντίστοιχο περί εκπροσώπησης 

πεδίο του ΤΕΥΔ προβάλλεται αβάσιμα και δεν μπορεί να γίνει δεκτός. 

Αντιστοίχως, για τους ίδιους ως άνω λόγους γίνονται δεκτοί οι ισχυρισμοί τόσο 

της Αναθέτουσας όσο και του πρώτου παρεμβαίνοντα. 2. Ο ισχυρισμός του 

προσφεύγοντα ότι η επιχείρηση «………..» δεν έχει καταθέσει δηλώσεις 

συμμόρφωσης CE για κανένα από τα προσφερόμενα είδη πλην μόνο για τα 

είδη με α/α 32 και 33 και εξ αυτού του λόγου η προσφορά του έπρεπε να 

απορριφθεί από την αναθέτουσα προβάλλεται επίσης αβάσιμα και πρέπει να 

απορριφθεί διότι σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  της 

Διακήρυξης μόνο για τα είδη με α/α 32 και 33 ζητείται  Πιστοποίηση CE και για 

τα οποία ο παρεμβαίνων τις έχει υποβάλει. Περαιτέρω, στην παρ. 2.2.7 

«Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

ορίζεται ότι : «Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:  όπου απαιτούνται οι 

προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ. οι διεθνείς I.S.O. και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.  Ειδικότερα για την παρούσα προμήθεια, πέραν 

των προαναφερόμενων, για τα προσφερόμενα υλικά (λαμπτήρες & φωτιστικά) 

απαιτούνται τα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001/2008 και 

συστήματος περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ISO 14001/2004 των 

κατασκευαστών των προσφερόμενων υλικών». Περαιτέρω, στην παρ. 2.2.9.2 

«Αποδεικτικά Μέσα», στο σημείο Β5  ορίζεται ότι : «Για την απόδειξη της 

συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα αντίστοιχα». Στην παράγραφο 2.4.3. «Περιεχόμενα 

Φακέλου- Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» αναφέρει: «2.4.3.2 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
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προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 

“ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ” του Παραρτήματος Ι & ΙΙ της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 

ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να 

συμπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Διακήρυξης, στην πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο πεδίο του Διαγωνισμού - Σημειώσεις και συνημμένα (το 

συνημμένο αρχείο Word (.doc)) με τίτλο: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και αφού το μετατρέψουν σε .pdf αρχείο και το 

υπογράψουν ψηφιακά να το υποβάλουν ως συνημμένο αρχείο στην ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού 

οφείλουν να καταθέσουν στον ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: - τον Πίνακα 

συμμόρφωσης τεχνικών απαιτήσεων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

Εάν διαπιστωθούν από την Υπηρεσία ψευδείς βεβαιώσεις ή δηλώσεις ή 

παραστατικά από τον διαγωνιζόμενο, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και θα του επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού του από τους 

διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. για το χρονικό διάστημα που 

καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της 

αρμόδιας για την αξιολόγηση των προσφορών επιτροπής». Από τα ως άνω 

προκύπτει ότι σε κανένα άλλο σημείο της διακήρυξης δεν απαιτείται η δήλωση 

συμμόρφωσης CE των προσφερομένων υλικών εκτός μόνο στις τεχνικές 

προδιαγραφές για τα υλικά Α/Α 32 και Α/Α 33. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις σκ. 

22, 23 και 24 της παρούσας, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω 

πιστοποιητικά δεν είχαν υποβληθεί στο παρόν στάδιο τούτο δεν θα 

στοιχειοθετούσε λόγο αποκλεισμού του παρεμβαίνοντα διότι αποτελούν 

δικαιολογητικά συμμετοχής που εξετάζονται κατά το στάδιο της πρόσκλησης 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Ως εκ των ανωτέρω, οι 
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ισχυρισμοί τόσο της Αναθέτουσας όσο και του πρώτου παρεμβαίνοντα 

αναφορικά με το συγκεκριμένο λόγο της προσφυγής προβάλλονται βασίμως 

και πρέπει να γίνουν δεκτοί.  

28. Επειδή, αναφορικά με τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντα 

περί της προσφοράς της εταιρείας «………..» λεκτέα είναι τα εξής: 1. Για τον 

πρώτο λόγο της προσφυγής: Σύμφωνα με την  2.4.6 (της διακήρυξης) Λόγοι 

απόρριψης προσφορών «H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του 

ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον 

τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  β) η οποία περιέχει 

ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, γ)…..». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

… «2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη […] 2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς […] 2.4.2.3. Οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: (α) έναν 

(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα. (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
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«Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

[…] 2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους 

προσφορά […] 2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους 

ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται 

παρακάτω: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το Σύστημα εκδίδεται 

ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου […] 2.4.3 

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 … και 2.4.3.2 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των 

προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: (βλ. σκ. 20) 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών. Προς 

προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς… (βλ. σκ. 

22), 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα … (βλ. σκ. 23). Από τις ως άνω διατάξεις της 

διακήρυξης προκύπτει ότι ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρεία 

«………….» κατέθεσε με την προσφορά της πιστοποιητικά ISO σε μορφή 

αρχείου jpg, αντί σε μορφή αρχείων τύπου pdf ως θα έπρεπε και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 2.4.2.5 (βλ. σκ. 20), εντούτοις αυτά αποτελούν 

δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία εξετάζονται κατά το στάδιο υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και δεν θα ήταν νόμιμη η απόρριψη 

της προσφοράς της από την αναθέτουσα αρχή για τον παραπάνω λόγο στο 

παρόν στάδιο της έγκρισης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής 

προσφοράς. Ως εκ τούτων, ο εν λόγω ισχυρισμός της προσφεύγουσας 

προβάλλεται εσφαλμένα και πρέπει να απορριφθεί. 2. Για τον δεύτερο λόγο 

της προσφυγής: Από τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω στις σκ. 18, 19 και 21 

προκύπτει ότι τα Τεχνικά φυλλάδια, αν και θα έπρεπε να φέρουν επικύρωση 
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από δικηγόρο και να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, αφού δεν 

ορίζεται ειδικώς στη διακήρυξη ότι θα γίνονταν δεκτά και μη μεταφρασμένα, 

εντούτοις αυτά αποτελούν δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία εξετάζονται 

κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και δεν θα 

δύνατο η αναθέτουσα αρχή να απορρίψει την προσφορά της εταιρείας 

«……….» για τον παραπάνω λόγο στο παρόν στάδιο της έγκρισης 

δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς (ισχύουν ομοίως τα όσα 

προβλήθηκαν ανωτέρω στον πρώτο λόγο της προσφυγής) . Ως εκ τούτων και 

αυτός ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας προβάλλεται εσφαλμένα και πρέπει 

να απορριφθεί. 

29. Επειδή παγίως το Δικαστήριο της Ε.Ε έχει κρίνει ότι η αρχή της 

ίσης μεταχείρισης δεν απαγορεύει τη διόρθωση ή κατά περίπτωση 

συμπλήρωση της προσφοράς, μεταξύ άλλων, επειδή απαιτείται προφανώς η 

απλή διευκρίνισή της ή η διόρθωση πρόδηλων εκ παραδρομής σφαλμάτων, 

υπό τον όρο ωστόσο ότι θα τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις [βλ., 

συναφώς, αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-

599/10, EU:C:2012:191, σκέψεις 35 έως 45, όσον αφορά το στάδιο 

αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, 

C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψεις 30 έως 39].          

 30. Επειδή μια αίτηση διευκρίνισης προσφοράς, η οποία χωρεί 

μόνον αφότου η αναθέτουσα αρχή έλαβε γνώση του συνόλου των 

προσφορών, πρέπει, καταρχήν, να απευθυνθεί επί ίσοις όροις σε όλους τους 

προσφέροντες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και πρέπει να αφορά όλα 

τα σημεία της προσφοράς που χρήζουν διευκρίνισης (βλ. αποφάσεις της 29ης 

Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψεις 

42 έως 44, καθώς και της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, 

EU:C:2013:647, σκέψεις 34 και 35).   

31. Επειδή, με βάση την αρχή της τυπικότητας των δημόσιων 

διαγωνισμών, μόνο όταν έχει τεθεί όρος στη Διακήρυξη επί ποινή 

αποκλεισμού - είτε ουσιαστικός, είτε τυπικός - κάθε διαγωνιζόμενος έχει 
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δικαίωμα να επικαλεσθεί παράβασή του και να επιδιώξει τον αποκλεισμό των 

άλλων διαγωνιζόμενων, προς διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας, του 

ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων (ΣτΕ 194/2011). 

32. Επειδή, στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 (Συμπλήρωση - 

αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών) προβλέπεται ότι: «1. Κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 2. Η 

πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 

της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από 

τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές 

πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 

πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 

έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3. Η 

διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 
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μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή 

μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 

δημόσιας σύμβασης […] 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος 

σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές. 5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 

υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την 

αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς».  

33. Επειδή, στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 (Πρόσκληση για 

υποβολή δικαιολογητικών) προβλέπεται ότι: «Πέραν των οριζόμενων στις 

παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93, ισχύουν και τα 

ακόλουθα: 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα 

της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων άρθρων 75 έως 78. Τα 
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δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης […] 3. Αν, 

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον 

είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 

της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται […] 5. Αν από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 

δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 

και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 

77, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, 

εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

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

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους Αριθμός απόφασης: 889/2018 13 προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται […]» 

34. Επειδή, αναφορικά με τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας περί 

μη νόμιμης αποδοχής της προσφοράς του οικονομικού φορέα «…….» λόγω 

της δήλωσης του στο ΤΕΥΔ – Μέρος ΙΙΙ Β. ότι δεν έχει εκπληρώσει όλες τις 
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υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, λεκτέα είναι τα εξής: Από την εξέταση του υποβληθέντος από την 

δεύτερη παρεμβαίνουσα ΤΕΥΔ προκύπτει ότι αφενός στο ΤΕΥΔ – Μέρος ΙΙ 

Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα και παράγραφος ε), ο 

οικονομικός φορέας δήλωσε ΝΑΙ, ότι θα είναι, δηλαδή, σε θέση να 

προσκομίσει τις σχετικές βεβαιώσεις και αφετέρου στο ΤΕΥΔ – Μέρος ΙΙΙ Β. 

ενώ σημειώνει ΟΧΙ στο πεδίο περί εκπλήρωσης φορολογικών και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων, εν τούτοις δεν απαντά αμέσως κατωτέρω, 

όπως ζητείται από το ΤΕΥΔ, στις πληροφορίες περί των φόρων και 

ασφαλιστικών εισφορών που δεν έχει εκπληρώσει […Εάν όχι αναφέρετε: α) 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ) 

Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή 

διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - 

Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση 

καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: δ) Ο οικονομικός 

φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:]. Από τα ως άνω, ευλόγως θεωρήθηκε από 

την αναθέτουσα αρχή ότι εκ παραδρομής δεν συμπληρώθηκε σωστά το εν 

λόγω πεδίο. Σε κάθε δε περίπτωση, λόγω της αμφισημίας μεταξύ των 

δηλώσεων του παρεμβαίνοντα στα μέρη ΙΙ παρ. ε) και ΙΙΙ Β. στο ΤΕΥΔ του, δε 

θα ήταν νόμιμη η απόρριψη της προσφοράς του, αν προηγουμένως, δεν είχε 

κληθεί να άρει την αμφισημία αυτή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και του όρου 2.1.3 της διακήρυξης. Τούτο δε, διότι αν επίκειται, αν 

επίκειται αποκλεισμός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών 

των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς του, η παροχή της 

δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, είναι 
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υποχρεωτική. Εξάλλου, η αναθέτουσα αρχή θα είναι σε θέση να αξιολογήσει 

αν η παρεμβαίνουσα έχει πράγματι εκπληρώσει τις φορολογικές και 

ασφαλιστικές της υποχρεώσεις ή όχι και κατά το στάδιο υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, διότι σύμφωνα με την παρ. 2.2.9.2 της 

διακήρυξης τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά συμμετοχής (φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα) εξετάζονται κατά το στάδιο της πρόσκλησης 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Αν ο συγκεκριμένος 

οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα και η διαδικασία θα 

συνεχιστεί σύμφωνα με το άρθρο 103 Πρόσκληση για υποβολή 

δικαιολογητικών, παρ. 3 του Ν.4412/2016. Επιπλέον, σε περίπτωση ψευδών 

δηλώσεων θα εφαρμοστεί το άρθρο 74 του ίδιου νόμου. Σύμφωνα με τα ως 

άνω αναφερόμενα ο ένας και μοναδικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί 

της απόρριψης της προσφοράς της δεύτερης παρεμβαίνουσας πρέπει να 

απορριφθεί ως αβασίμως προβαλλόμενος και αντιστοίχως να γίνουν δεκτοί οι 

ισχυρισμοί τόσο της αναθέτουσας όσο και της παρεμβαίνουσας εταιρείας 

«……….». 

35. Επειδή, αναφορικά με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας 

περί της μη νόμιμης αποδοχής της προσφοράς της εταιρείας «………» λεκτέα 

είναι τα ακόλουθα: α) Ο πρώτος ισχυρισμός ότι ο συγκεκριμένος συμμετέχων 

δεν έχει καταθέσει πιστοποιητικά ISO 14001 για όλα τα είδη που προσφέρει 

αλλά μόνο για τα είδη με α/α 32 και 33 είναι απορριπτέος ως αβασίμως 

προβαλλόμενος για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω στη σκ. 27 

προς απόρριψη του ομοίως προβαλλόμενου αναφορικά με τη συμμετοχή της 

επιχείρησης «……….» από την προσφεύγουσα λόγου. β) Τόσο ο δεύτερος 

όσο και ο τρίτος ισχυρισμός της προσφεύγουσας προβάλλονται αβάσιμα και 

πρέπει να απορριφθούν για τους λόγους που αναφέρονται αντιστοίχως 

παραπάνω στη σκ. 27, ήτοι τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά ISO, όπου αυτά 

απαιτούνται από τη διακήρυξη, αποτελούν δικαιολογητικά συμμετοχής που 

εξετάζονται κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου. Αν ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί προσωρινός 
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ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα και 

η διαδικασία θα συνεχιστεί σύμφωνα με το άρθρο 103 Πρόσκληση για 

υποβολή δικαιολογητικών, παρ. 3 του Ν.4412/2016.  

36. Επειδή, αναφορικά με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας 

κατά της αποδοχής της προσφοράς της εταιρείας «………..», λεκτέα είναι τα 

εξής: α) Ο πρώτος ισχυρισμός προβάλλεται αβασίμως και πρέπει να 

απορριφθεί για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται αντιστοίχως στη σκ. 28 

για την προσφορά της εταιρείας «………..». β) Ο δεύτερος ισχυρισμός 

απορρίπτεται ομοίως ως αβασίμως προβαλλόμενος για τους λόγους που 

αναλύθηκαν αντιστοίχως στις σκ. 27, 28 και αφορούν στα δικαιολογητικά 

συμμετοχής που εξετάζονται κατά το στάδιο της πρόσκλησης υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

37. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί στο 

σύνολό της η Προδικαστική Προσφυγή.  

38. Επειδή, κατ’ αποτέλεσμα της προηγούμενης σκέψης, πρέπει να 

καταπέσει το καταβληθέν για την άσκηση της Προσφυγής, παράβολο.  

 

                       Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή.  

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου (κωδικός e-Παραβόλου 

αυτόματης δέσμευσης 266185400959 0521 0003), ποσού εξακοσίων ευρώ 

(600,00€). 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 11 Απριλίου 

2019 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 2 Μαΐου 2019. 

 

    Η Πρόεδρος                                                  Η  Γραμματέας   
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       Μαρία Κων. Μανδράκη                                  Αθηνά Μπουζιούρη   

 

 

 


