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Η 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

  

Συνήλθε στην έδρα της στις 12 Μαΐου 2022, υπό την Σωτηρία 

Σταματοπούλου, Μέλος Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., κατόπιν της με αριθμ. 713/2022 Πράξης.  

Για να εξετάσει την από 4.4.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 505/5.4.2022 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία «…» με διακριτικό τίτλο «…» (εφεξής η «προσφεύγουσα»), που 

εδρεύει στ… …, οδός … αριθμ. .…, όπως νομίμως εκπροσωπείται.  

Κατά του Δήμου …, ΟΤΑ α΄ βαθμού (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), 

που εδρεύει στο …, οδός …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…» (εφεξής 

«η παρεμβαίνουσα»), που εδρεύει στ.. ..., οδός ... αριθμ. ..., όπως νομίμως 

εκπροσωπείται.  

Με την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα 

αιτείται την ακύρωση της, κοινοποιηθείσας την 24-3-2022 μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, υπ’ αριθμ. 119/2022 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, ως και κάθε άλλης 

σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του 

διαγωνισμού, ως προς την κατακύρωση ως οριστικού αναδόχου του 

παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα «....» για τις ΟΜΑΔΕΣ: ΟΜΑΔΑ Β - 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2, ΟΜΑΔΑ Γ- ΥΠΟΜΑΔΑ Γ1, ΟΜΑΔΑ Δ- ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ1, 

καθώς και ως προς την αποδοχή της προσφοράς του για τις Ομάδες: Ομάδα 

Α΄:Α1 και Ομάδα Β: Υποομάδα Β1, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

προσφυγή.  

Με την παρέμβασή της, η παρεμβαίνουσα αιτείται την απόρριψη της 

προσφυγής και τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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1. Επειδή για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί, πληρωθεί και 

δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 

και 5 του Π.Δ. 39/2017 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ..., την από 1-4-

2022 ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής της τράπεζας Πειραιώς και την 

εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο») 

ποσού 600,00€, το οποίο υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία, άνευ 

Φ.Π.Α., των τμημάτων της σύμβασης για τα οποία ασκείται η προσφυγή, ήτοι 

εν προκειμένω για τις Ομάδες: Ομάδα Α, Ομάδα Β: Υποομάδα Β1 και Β2, 

Ομάδα Γ: Υποομάδα Γ1 και Ομάδα Δ: Υποομάδα Δ1, συνολικής εκτιμώμενης 

αξίας άνευ Φ.Π.Α. €40.479,00.  

2. Επειδή δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. ... Διακήρυξης της αναθέτουσας 

αρχής, προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ...», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 53.506,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

66.347,44€), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε μία ΥΠΟΟΜΑΔΑ 

των προς προμήθεια ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ και Δ. Σύμφωνα με το 

άρθρ. 1.3 της Διακήρυξης, αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 

μηχανημάτων – εργαλείων, που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του 

Δήμου και συγκεκριμένα από τα συνεργεία του Τμήματος Αστικού Πρασίνου, 

του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων, του Τμήματος 

Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής καθώς και από τα συνεργεία του Τμήματος Διαχείρισης 

Εξοπλισμού και Οχημάτων και του Τμήματος Ειδικών Συνεργείων της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι 

Ομάδες και Υποομάδες, όπως περιγράφονται μετά του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού τους στη Διακήρυξη:  

● ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. 

● ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β3: ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

● ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ:  

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2: ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

● ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ1: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρ. 1.3 της Διακήρυξης, προσφορές δύνανται να 

υποβληθούν είτε για μία, είτε για περισσότερες ομάδες ή υποομάδες 

προϊόντων, είτε για το σύνολο της προμήθειας, με την προϋπόθεση ότι θα 

καλύπτουν όλα τα είδη κάθε ομάδας-υποομάδας αντίστοιχα, όπως αυτές 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

3. Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις 30-12-2021 

με ΑΔΑΜ ..., καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο 

προκείμενος διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ... 

4. Επειδή, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 18-1-2022 και ώρα 15:00 μ.μ., η οποία 

μετατέθηκε για την 19-1-2022 και ώρα 15:00 μ.μ. δυνάμει της με αριθμ. 

5/2022 απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ, ως ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών, ορίστηκε με την ως άνω απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, η 25-1-2022 και ώρα 11:00 π.μ., ήτοι τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την (νέα) καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. Στον εν λόγω διαγωνισμό μετείχαν, υποβάλλοντας προσφορά 

για το σύνολο των Ομάδων –Υποομάδων, η προσφεύγουσα εταιρεία «...» (με 

α/α προσφοράς συστήματος 262746), η παρεμβαίνουσα εταιρεία «...» (με α/α 
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προσφοράς συστήματος 264888), καθώς και ο οικονομικός φορέας «....» (με 

α/α προσφοράς συστήματος 263404). Με την υπ’ αριθμ. 49/18-2-2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής εγκρίθηκαν το 

1ο και 2ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, και αναδείχθηκαν οι 

προσωρινοί ανάδοχοι των επιμέρους Ομάδων και Υποομάδων της υπό 

ανάθεση σύμβασης. Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 119/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, επικυρώθηκε το από 11 

Μαρτίου 2022, 3ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 

αποφασίστηκε η κατακύρωση των επιμέρους τμημάτων της προμήθειας 

στους οριστικούς αναδόχους ως ακολούθως:  

«ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, στην εταιρεία με την 

επωνυμία «...» έναντι του συνολικού ποσού των χιλίων επτακοσίων πενήντα 

ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (1.751,60 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

. 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1: ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΧΕΙΡΟΣ, στην εταιρεία με την επωνυμία «...», έναντι του συνολικού ποσού των 

πέντε χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (5.045,78 €), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% - ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «....», έναντι του 

συνολικού ποσού των έντεκα χιλιάδων πέντε ευρώ (11.005,00 €), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% . ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β3: ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «....», έναντι του συνολικού ποσού 

των πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών 

(5.670,52 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% . 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1:  ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, στην εταιρεία 

με την επωνυμία «....» με Α.Φ.Μ. ..., έναντι του συνολικού ποσού των δέκα 

πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτών 

(15.771,56 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% . ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2: 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «...» με Α.Φ.Μ. 

..., έναντι του συνολικού ποσού των τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα 
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τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3.473,44 €), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% . 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ1: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ, στην εταιρεία με την επωνυμία «....» με Α.Φ.Μ. …, έναντι του 

συνολικού ποσού των επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και 

εβδομήντα οκτώ λεπτών (7.869,78 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%  - 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, στην 

εταιρεία με την επωνυμία «...», έναντι του συνολικού ποσού των τεσσάρων 

χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών 

(4.877,78 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%». 

Ήτοι η προσφεύγουσα αναδείχθηκε οριστική ανάδοχος της Ομάδας Α’, της 

Ομάδας Β- Υποομάδα Β1, της Ομάδας Γ- Υποομάδα Γ2 και της Ομάδας Δ -

Υποομάδα Δ2, ενώ η παρεμβαίνουσα αναδείχθηκε οριστική ανάδοχος της 

Ομάδας Β- Υποομάδα Β2 και Β3, της Ομάδας Γ- Υποομάδα Γ1 και της 

Ομάδας Δ- Υποομάδα Δ1. Η άνω με αριθμ. 119/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής [η οποία σύμφωνα με το νέο 

άρθρ. 100 του Ν.4412/2016 και τις ομοίου περιεχομένου διατάξεις των άρθρ. 

3.1.2 και 3.3.1 της Διακήρυξης, ως τελική πράξη κατακύρωσης και ανάδειξης 

οριστικού αναδόχου ενσωματώνει πλέον όλες τις προηγηθείσες αποσπαστές 

πράξεις της διαδικασίας, ήτοι ενσωματώνει και την προηγηθείσα με αριθμ. 

49/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης προσωρινών 

αναδόχων] κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες μετά των 

εγκεκριμένων 1ου, 2ου και 3ου Πρακτικού στις 24-3-2022 μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της άνω εκτελεστής 

κατακυρωτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής, στην οποία 

ενσωματώθηκε και η μη κοινοποιηθείσα στους συμμετέχοντες εγκριτική των 

1ου και 2ου Πρακτικών με αριθμ. 49/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, στρέφεται η προσφεύγουσα με την υπό κρίση προσφυγή της, 

αιτούμενη την ακύρωσή της για τους ειδικώς αναφεςόμενους σε αυτήν 

λόγους.  

5. Επειδή ο διαγωνισμός ως εκ του αντικειμένου του, της 

προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, της νομικής φύσης και της 
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δραστηριότητας της αναθέτουσας αρχής και του χρόνου εκκίνησης της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του 

Ν. 4412/2016, η δε ΑΕΠΠ, και ήδη Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ [όπως μετονομάστηκε κατ’ 

άρθρ. 3 παρ. 1 Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α' 59/17.03.2022), με έναρξη ισχύος κατ’ 

άρθρο 30 του ίδιου Νόμου από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως], ενώπιον της οποίας ασκείται η προσφυγή είναι αρμόδια για 

την εξέτασή της.  

6. Επειδή, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα, καθόσον η προσβαλλόμενη απόφαση, ως προελέχθη, 

κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 24-3-2022 και η προσφυγή κατατέθηκε στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 4-4-2022, ήτοι εντός της 

προβλεπόμενης δεκαήμερης προθεσμίας από την άνω κοινοποίηση (κατά 

παρέκταση στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δοθέντος ότι η 

καταληκτική ημέρα της δεκαήμερης προθεσμίας συνέπιπτε με ημέρα 

εξαιρετέα -αργία -Κυριακή 3-4-2022-), ενώ, επίσης, ασκήθηκε με τη χρήση του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και είναι 

ψηφιακώς υπογεγραμμένη. 

7. Επειδή, η προσφεύγουσα, ως προσφέρουσα της οποίας η προσφορά 

κρίθηκε αποδεκτή, θεμελιώνει το έννομο συμφέρον της για την άσκηση της 

υπό κρίση προσφυγής στο γεγονός ότι μη νομίμως, κατά τους ισχυρισμούς 

της, κρίθηκε αποδεκτή η τεχνική προσφορά και κατακυρώθηκαν οι επίμαχες 

Ομάδες και Υποομάδες της δημοπρατούμενης προμήθειας στην έτερη 

συμμετέχουσα και νυν παρεμβαίνουσα εταιρεία, ματαιώνοντας την προσδοκία 

της ιδίας, εκ του γεγονότος ότι ήταν η αμέσως επόμενη στην σειρά κατάταξης, 

να αναδειχθεί ανάδοχος των συγκεκριμένων Ομάδων και Υποομάδων της 

σύμβασης. Περαιτέρω, κατά το σκέλος που η προσφυγή στρέφεται κατά της 

αποδοχής της τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας στις Ομάδες: Ομάδα 

Α’ και Ομάδα Β’: Υποομάδα Β1, όπου η προσφεύγουσα έχει ήδη αναδειχθεί 

οριστική ανάδοχος, ενώ δεν έχει ασκηθεί προσφυγή από την παρεμβαίνουσα 

και καταταγείσα οριστικώς δεύτερη σε σειρά μειοδοσίας στις άνω Ομάδες, το 

έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας, το οποίο υφίστατο κατά το χρόνο 

άσκησης της προσφυγής, έχει εν τω μεταξύ εκλείψει, δοθέντος ότι, δεδομένου 

και του σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας, η παρεμβαίνουσα έχει 
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οριστικώς καταταγεί δεύτερη στις ανωτέρω Ομάδες και Υποομάδες, ενώ 

προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή από την παρεμβαίνουσα κατά της 

προσφεύγουσας, η οποία έχει έτσι καταστεί οριστική ανάδοχος των Ομάδων 

Α και Β: Υποομάδα Β1. 

8. Επειδή η αναθέτουσα αρχή προέβη την 5-4-2022 στην προβλεπόμενη, 

από το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017, κοινοποίηση της υπό εξέταση 

προδικαστικής προσφυγής στην έτερη συμμετέχουσα και θιγόμενη από τυχόν 

αποδοχή της, προκειμένου να ασκήσει ενδεχομένως το προβλεπόμενο 

δικαίωμα παρέμβασής της.  

9. Επειδή στις 14-4-2022 η παρεμβαίνουσα άσκησε εν γένει παραδεκτώς, 

νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρ. 365 παρ. 1 εδ. τελευταίο, 

δια κατάθεσης στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, την από ίδια 

ημερομηνία Απάντηση -Παρέμβασή της, αιτούμενη την απόρριψη της 

προσφυγής και τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης.  

10.  Επειδή με την υπ’ αριθμ. 713/2022 Πράξη Μονομελούς Κλιμακίου 

ορίστηκε ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής η 17-5-2022 και κλήθηκε η 

αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση 

προσφυγής.  

11.  Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε στις 11-4-2022 μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., και στις 15-4-

2022 στους συμμετέχοντες, τις με αριθμ. πρωτ. 29259/8-4-2022 απόψεις της, 

σχετικά με την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή, αιτούμενη την εν μέρει 

αποδοχή αυτής και ειδικώς την αποδοχή του πρώτου και δεύτερου λόγου της 

προσφυγής και την απόρριψη του τρίτου λόγου αυτής, για τους εκεί ειδικώς 

αναφερόμενους λόγους.  

12. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η προσφυγή νομίμως εισάγεται 

ενώπιον του παρόντος Μονομελούς Κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 

του ν. 4782/2021 (36 Α) και ισχύει, είναι τύποις παραδεκτή και πρέπει να 

εξεταστεί στην ουσία της.  

13.  Επειδή η προσφεύγουσα με τους προβαλλόμενους λόγους της 

προσφυγής της επιδιώκει την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης της 

αναθέτουσας αρχής, διότι κατά τους ισχυρισμούς του παρά το νόμο και τη 

Διακήρυξη κρίθηκε αποδεκτή η τεχνική προσφορά της παρεμβαίνουσας 
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εταιρείας για το σύνολο των Ομάδων και Υποομάδων, για τις οποίες υπέβαλε 

προσφορά και αναδείχθηκε οριστική ανάδοχος της Ομάδας Β- Υποομάδα Β2 

και Β3, της Ομάδας Γ- Υποομάδα Γ1 και της Ομάδας Δ- Υποομάδα Δ1 του 

διαγωνισμού, καίτοι η προσφορά της παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις και 

αποκλίσεις, επαγόμενες τον αποκλεισμό της. Ειδικότερα, με τον πρώτο λόγο 

της προσφυγής της, η προσφεύγουσα παραπονείται διότι κατά τους 

ισχυρισμούς της η προσφορά της παρεμβαίνουσας εταιρείας ως προς τις 

Ομάδες: Ομάδα Α: Α1, Ομάδα Β: Υποομάδα Β1 και Ομάδα Δ: Υποομάδα Δ1 

δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της μελέτης και τούτο διότι 

κατά παράβαση των όρων της Διακήρυξης και του νόμου υπέβαλε τα ειδικώς 

αναφερόμενα στην προσφυγή και απαιτούμενα, κατά τη Διακήρυξη, επί ποινή 

αποκλεισμού δικαιολογητικά της τεχνικής της προσφοράς σε απλά 

φωτοαντίγραφα και χωρίς επικύρωση από δικηγόρο, ενώ επιπροσθέτως, το 

πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της κατασκευαστικής εταιρείας το οποίο 

αφορά απαιτούμενη πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001: 2015 για την 

κατασκευαστική εταιρεία ... με τίτλο αρχείου «ISO 9001 2019 ...», έχει λήξει 

στις 07-01-2022, και συνεπώς δεν ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς της παρεμβαίνουσας, ενώ επίσης έχει υποβληθεί στην αγγλική 

γλώσσα και χωρίς να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στην 

Ελληνική. Με τον δεύτερο λόγο, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η 

προσφορά της παρεμβαίνουσας είναι απορριπτέα ως προς την Ομάδα Β: 

Υποομάδα Β2 και τούτο διότι τα προσφερόμενα είδη, με α/α 1, 2, 3, 4, 6, 9 & 

12, της ΟΜΑΔΑΣ Β-ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια και την τεχνική προσφορά-έκθεση της παρεμβαίνουσας, δεν 

καλύπτουν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 

μελέτης, διότι αποτελούν προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις 

ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τέλος, με τον 

τρίτο λόγο της υπό εξέταση προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει ότι 

ως προς την Ομάδα Γ: Υποομάδα Γ1, η Επιτροπή του Διαγωνισμού όφειλε να 

την καλέσει προς παροχή διευκρινίσεων κατ’ άρθρ. 102 του Ν. 4412/2016, για 

την εκ παραδρομής τεθείσα τιμή του είδους με α/α 6 στην οικονομική της 

προσφορά, ώστε να αναδειχθεί αυτή ανάδοχος της επίμαχης Υποομάδας Γ1.  

14.  Επειδή στο άρθρο 18 του ν. 4412/20216 ορίζεται ότι: «1. Οι 

αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 
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χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της 

αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας 

του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και 

αειφόρου ανάπτυξης […]».  

15.  Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016: «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 : […..] ε) ακριβή περιγραφή 

του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης […] ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

(προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή 

έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της 

ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο 

εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της 

σύμβασης, [….] ιε) το κριτήριο ανάθεσης, 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 […..]» 

16.  Επειδή, το άρθρο 54 παρ. 1 Ν. 4412/2016 ορίζει ότι «οι τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στην περ. 1 του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α` παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν 

τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών». 

Περαιτέρω, η περ. 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α’ ορίζει ότι 

«Για τους σκοπούς του Βιβλίου I νοούνται ως: ‘τεχνική προδιαγραφή’ ένα 

από τα ακόλουθα […] β) όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 

υπηρεσιών: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει 

τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα 

επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, ο 

σχεδιασμός για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία), και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, 

της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των 

διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το 

προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις 

δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση 
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ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους 

παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής του αγαθού ή της 

υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης».  

17.  Επειδή στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 υπό τον τίτλο «Αποδεικτικά 

μέσα» παρ. 10 ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν 

τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που 

αναφέρονται στις παρ. 2, 4 και 5 και στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος 

Α', ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα 

άρθρα 73 περί λόγων αποκλεισμού, και 74 περί αποκλεισμού οικονομικού 

φορέα από δημόσιες συμβάσεις, και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, 

σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76..........10. 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 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε 

από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμον αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο..» 

18.  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 [....] 8. Στις περιπτώσεις που με 

την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
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γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

“μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης”». Περαιτέρω, σύμφωνα με 

το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν.4250/2014: «....3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 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. 4. Πρωτότυπα 

έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους...». Επίσης: 

«...υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο...» (Άρθρο 1, παρ.2 του Ν.4250/2014). 

19.  Επειδή το άρθρο 94 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «[....] 4. Στις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της 

σύμβασης [...]». 

20.  Επειδή στο άρθρ. 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρ. 42 του ν. 4782/2021 και ισχύει από 9-3-2021, ορίζεται ότι:  

«Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι 

αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 

συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 
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ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης». 

21.  Επειδή στη Διακήρυξη του διαγωνισμού που αποτελεί το κανονιστικό 

πλαίσιο αυτού, δεσμεύοντας αμφίδρομα την αναθέτουσα αρχή και τους 

διαγωνιζόμενους (ΕΑ ΣτΕ 352/2016, 53/2011, ΣτΕ 3669/2015, 5022/2012), σε 

σχέση με τα τιθέμενα ζητήματα ορίζονται τα ακόλουθα:  

«2.1.4 Γλώσσα: Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική 

γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, 

καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου 

αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε 

από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες 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, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και 

σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Κατά παρέκκλιση των 

ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων 

στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην 

αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα 

ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων 

πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου 

και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η 

επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή. Κάθε 

μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν όλες τις τεχνικές και 

επαγγελματικές ικανότητες όπως αυτές εξειδικεύονται στα δικαιολογητικά της 

τεχνικής προσφοράς όπως αυτές εξειδικεύονται, στην υπ' αριθμ. 17/2021 

μελέτη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του Δήμου 

.... 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης οφείλουν να καταθέσουν πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή και πώληση του κατασκευαστή 

όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπ' αριθμ. 17/2021 μελέτη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του Δήμου ... και ειδικότερα σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές για την :ΟΜΑΔΑ Α: Α1(Α/Α 1,2,3,4) , την 

ΟΜΑΔΑ Β: Β1(Α/Α 30), και την ΟΜΑΔΑ Δ: Δ1(Α/Α 1,2,3,4,12,13,22, 27,28). Η 

αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, 

εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα 

εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 

οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής: Το δικαίωμα συμμετοχής 

των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 

2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και 

κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 

παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών: 2.4.2.5. Ειδικότερα, 

όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
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Υποσυστήματος, ως εξής: Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική 

προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, 

γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών 

δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, 

εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν 

επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών 

ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών 

υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, 

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής 

υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών 

εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και 

τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού 

Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών 

αρχείων με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά: H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες 

τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα 

αρχή με το κεφάλαιο “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” της υπ' αριθμ. 17/2021 

μελέτης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του Δήμου 

... του Παραρτήματος I 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. 

Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς 
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πρέπει να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία (τεχνική προσφορά προμηθευτή) καθώς και άλλα στοιχεία που 

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

αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (υπ' αριθμ. 17/2021 

μελέτης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. 

Τα ακόλουθα στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού θα υποβάλλονται με την 

τεχνική προσφορά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία 

θα δηλώνει ότι: 

- i. έλαβε γνώση της υπ' αριθμ. 17/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης και όλες οι τεχνικές περιγραφές - προδιαγραφές των 

προσφερόμενων ειδών της εκάστοτε ομάδας ή των ομάδων στις οποίες 

συμμετέχει είναι σύμφωνες κατ' ελάχιστο με τις τεχνικές περιγραφές - 

προδιαγραφές της μελέτης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και η 

προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με αυτήν και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα 

παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

- ii. η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (χωρίς επιπλέον κόστος) . 

- iii. τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο θα φέρουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά με τις τεχνικές περιγραφές - προδιαγραφές της Ενότητας 2 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» υπ' αριθμ. 17/2021 μελέτης της 

Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Διαθέτει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης και θα τα προσκομίσει όποτε του ζητηθούν. 

2. Τεχνικά φυλλάδια (φωτοτυπία προσπέκτ/prospectus) ή τεχνικές περιγραφές 

των προσφερόμενων των προσφερόμενων κυριότερων μηχανημάτων/ 

εργαλείων που να αναφέρει τον τύπο του μηχανήματος και να είναι σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές : ΟΜΑΔΑ Α: Α1 (Α/Α 1,2,3,4,11) , ΟΜΑΔΑ Β: Β1 

(Α/Α 30), Β2 (Α/Α1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), ΟΜΑΔΑ Γ: Γ2(Α/Α1,2,3,4,5) 

ΟΜΑΔΑ Δ: Δ1(Α/Α 1,2,3,4,12,13,22, 27,28). 
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3. Ο προμηθευτής να καταθέσει επίσης και το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 με 

πεδίο εφαρμογής στην παραγωγή και πώληση του κατασκευαστή κατά την 

παράδοση της τεχνικής προσφοράς για όποια είδη αναφέρουν οι 

προδιαγραφές της μελέτης : ΟΜΑΔΑ Α: Α1(Α/Α 1,2,3,4) , ΟΜΑΔΑ Β: Β1(Α/Α 

30), ΟΜΑΔΑ Δ: Δ1(Α/Α 1,2,3,4,12,13,22, 27,28). Οι οικονομικοί φορείς 

αναφέρουν: το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνουν. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται 

προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Η μη κατάθεση 

αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της 

προσφοράς 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών: H αναθέτουσα αρχή με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: ………..ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως 

προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, ια) η οποία 

παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον 

προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

22.  Επειδή, η προσφεύγουσα με τον πρώτο λόγο της υπό εξέταση 

προσφυγής της προβάλλει ότι τα υποβαλλόμενα επί ποινή αποκλεισμού 

δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας και δη τα 

έγγραφα δικαιολογητικά με τίτλο ηλεκτρονικού αρχείου:  

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ... 18-1-2022- ΨΗΦ,  

 ...-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ_14001 ...,   

 Cert_iso9001_gr_... 

 ... (11) Certificate ISO 9001 ... 

 ISO 9001 2019 ... 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ISO - ... 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ... 
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 ..._ISO_9001 2021,  

έχουν υποβληθεί σε απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς επικύρωση από δικηγόρο 

και χωρίς να έχει συνυποβληθεί υπεύθυνη δήλωση της παρεμβαίνουσας κατά 

τους όρους 2.4.2.5 της Διακήρυξης. Κατά την προσφεύγουσα, τα άνω 

πιστοποιητικά ως αμιγώς ιδιωτικά έγγραφα, έπρεπε να είχαν προσκομιστεί 

είτε σε πρωτότυπη μορφή είτε σε επικυρωμένο από δικηγόρο φωτοαντίγραφο 

ή σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρ. 92 του Ν. 4412/2016 να συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί της ακρίβειας του 

περιεχομένου τους, η οποία πάντως δεν εμπεριέχεται στην τεχνική προσφορά 

της παρεμβαίνουσας.  

Επιπροσθέτως, ως προς το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για την 

κατασκευαστική εταιρεία ... με τίτλο αρχείου «ISO 9001 2019 ...», η 

προσφεύγουσα προβάλλει ότι έχει λήξει στις 07-01-2022 και δεν βρισκόταν 

σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς της παρεμβαίνουσας 

(19-01-2022), ενώ, επίσης έχει υποβληθεί στην αγγλική γλώσσα, χωρίς 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα κατά παράβαση των όρων της 

διακήρυξης, του Ν. 4412/2016 και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

23.  Επειδή η αναθέτουσα αρχή επί του πρώτου λόγου της προσφυγής 

επάγεται τα ακόλουθα, συνομολογώντας το βάσιμο των αιτιάσεων της 

προσφεύγουσας: «... Όντως, στην προσφορά του οικονομικού φορέα «....» τα 

παρακάτω έγγραφα - δικαιολογητικά με τίτλο ηλεκτρονικού αρχείου: ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ... 18-1-2022- ΨΗΦ /... -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ_14001 

... / Cert_iso9001_gr_... (11) Certificate ISO 9001 .../ ISO 9001 2019 .../ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ISO - ... /ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ... / ..._ISO_9001 2021, 

έχουν υποβληθεί σε απλό φωτοαντίγραφο, χωρίς επικύρωση από δικηγόρο 

και δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, όπως 

προβλέπεται από το νόμο, ωστόσο με το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών οι ομάδες Α1 και Β1 κατακυρώθηκαν στην εταιρεία «....» και δεν 

τίθεται ζήτημα από μέρους μας να ζητηθεί υπεύθυνη δήλωση ή επικύρωση 

από δικηγόρο. ΙΙ. Όσον αφορά την ομάδα Δ1, εκ παραδρομής η Επιτροπή δεν 

αντιλήφθηκε ότι το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της 

κατασκευαστικής εταιρείας το οποίο, αφορά απαιτούμενη πιστοποίηση 

ποιότητας ISO 9001:2015 για την κατασκευαστική εταιρεία ... με τίτλο αρχείου 

«ISO 9001 2019 ...», δεν είναι σε ισχύ, διότι έχει λήξει στις 07-01-2022, ενώ η 
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προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα έχει υποβληθεί στις 19-01-2022. 

Ως εκ τούτου, για τις ΟΜΑΔΕΣ: ΟΜΑΔΑ Α: Α1, ΟΜΑΔΑ Β: Β1, ΟΜΑΔΑ Δ: Δ1 

ο οικονομικός φορέας «....» θα πρέπει να αποκλειστεί από την επόμενη φάση, 

ήτοι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών».  

24.  Επειδή η παρεμβαίνουσα επί του πρώτου λόγου της προσφυγής 

αντιτείνει ότι «...Σχετικά με τον πρώτο λόγο προσφυγής της εταιρείας «...» σας 

αναφέρουμε ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά ISO, καθώς και το πρόσφατο 

ανανεωμένο ISO της εταιρείας ..., υπήρχαν στην κατοχή μας επικυρωμένα 

από δικηγόρο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς μας και εκ 

παραδρομής υποβλήθηκαν από λάθος φάκελο τα αντίστοιχα μη επικυρωμένα. 

Προς απόδειξη τούτου σας καταθέτουμε τα σωστά αρχεία που φαίνεται η 

επικύρωση από δικηγόρο με ημερομηνία 17/1/2022. Εάν μας είχαν ζητηθεί 

σχετικές διευκρινήσεις από την υπηρεσία του Δήμου σχετικά με την  

γνησιότητα των εγγράφων θα τα είχαμε προσκομίσει νωρίτερα».  

25.  Επειδή από τα προπαρατεθέντα άρθρ. 2.2.6, 2.2.7, 2.4.2.5 και 2.4.3.2 

της Διακήρυξης, σε συνδυασμό και με το άρθρ. 5 και 6 της με αριθμ. 17/2021 

Μελέτης του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, προκύπτει ότι οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού πρότυπο 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή 

και πώληση του κατασκευαστή για για όποια είδη αναφέρουν οι 

προδιαγραφές της μελέτης και δη για τα ακόλουθα: ΟΜΑΔΑ Α: Α1(Α/Α 

1,2,3,4), ΟΜΑΔΑ Β: Β1(Α/Α 30), ΟΜΑΔΑ Δ: Δ1(Α/Α 1,2,3,4,12,13,22, 27,28), 

όπως εξειδικεύονται στην υπ' αριθμ. 17/2021 Μελέτη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του Δήμου .... Περαιτέρω, εκ του 

προπαρατεθέντος άρθρ. 2.1.4 της Διακήρυξης καθίσταται σαφές ότι τα 

αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο, ενώ επίσης 

προβλέπεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά 

ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε 

γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να 
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υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. Όπως γίνεται παγίως δεκτό από τη νομολογία, το πιστοποιητικό ISO 

συνιστά αποδεικτικό έγγραφο συνδρομής τεχνικής προδιαγραφής, και δεν 

αποτελεί σε καμία περίπτωση «τεχνικό φυλλάδιο ή έντυπο με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο» αλλά διαφοροποιείται από αυτά δοθέντος ότι τα τελευταία δεν 

έχουν δύναμη πιστοποίησης- απόδειξης, αλλά συνιστούν έγγραφα 

ενημερωτικού χαρακτήρα, τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικούς 

σκοπούς, στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων του κατασκευαστή στις 

αγορές κλπ [βλ. Απόφαση ΑΕΠΠ 116/2019 και νομολογία ΔΕφΚομ 15/2019, 

ΔΕφΑθ 525/2013 (ΑΣΦ), 632/2013 (ΑΣΦ), ΔΕφΧαν 39/2013, ΣτΕ 745/2011 

(ΑΣΦ), 277/2011]. Συνεπεία των ανωτέρω, δεν υφίσταται δυνατότητα 

προσκόμισης του υπό κρίση πιστοποιητικού χωρίς μετάφραση στην ελληνική, 

καθόσον συνιστά έγγραφο κατά την έννοια του νόμου και δη ιδιωτικό 

αποδεικτικό έγγραφο της συμμόρφωσης της τεχνικής προσφοράς με 

υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού τεχνική προδιαγραφή, ελλείψει του 

οποίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η προσφορά έχει υποβληθεί νομίμως και 

προσηκόντως με τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη. Τέλος, τα 

πιστοποιητικά ISO ως ιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης και του άρθρ. 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄94) είτε και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή “μετά την έναρξη 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης”» 

26.  Επειδή όπως προβάλλει η προσφεύγουσα, προκύπτει από τον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και δεν αμφισβητεί η παρεμβαίνουσα, η 

τελευταία για την πλήρωση των όρων του άρθρ. 2.2.7 της Διακήρυξης και της 

με αριθμ. 17/2022 Μελέτης του Παραρτήματος Ι, υπέβαλε τα κάτωθι 

πιστοποιητικά ISO 

 ... -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ_14001 ...,   

 Cert_iso9001_gr_..., 

 ... (11) Certificate ISO 9001 ..., 

 ISO 9001 2019 ..., 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ISO - ..., 
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 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ..., 

 ..._ISO_9001 2021, 

σε απλά φωτοαντίγραφα και χωρίς να συνοδεύονται, είτε από επικύρωση από 

δικηγόρο, είτε από υπεύθυνη δήλωσή της περί της ακρίβειας του 

περιεχομένου τους. Επιπρόσθετα, το υποβληθέν «ISO 9001 2019 ...» που 

αφορά στα είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 της Ομάδας Δ: Υποομάδα Δ1, έχει 

υποβληθεί στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφρασή του στην ελληνική και αναφέρει χρόνο ισχύος έως την 7-1-2022, 

με αποτέλεσμα κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της 

παρεμβαίνουσας (19-1-2022) να μην ήταν σε ισχύ. Έτσι, η προσφορά της 

παρεμβαίνουσας για την Ομάδα Δ: Υποομάδα Δ1 καθίσταται απορριπτέα 

(για τις λοιπές Ομάδες Α’ και Ομάδα Β’: Υποομάδα Β1, ο υπόψη λόγος της 

προσφυγής δεν εξετάζεται ελλείψει εννόμου συμφέροντος, βλ. σκέψη 7 της 

παρούσας), λόγω των ανωτέρω πλημμελειών των πιστοποιητικών ISO, κατά 

παράβαση των όρων της Διακήρυξης και του νόμου, και ο σχετικός πρώτος 

λόγος της προσφυγής περί μη προσκόμισης μετάφρασης του πιστοποιητικού 

«ISO 9001 2019 ...», περί μη πλήρωσης της οικείας τεχνικής προδιαγραφής 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς λόγω της λήξης ισχύος του 

ανωτέρω πιστοποιητικού την 7-1-2022, αλλά και λόγω υποβολής όλων των 

άνω απαιτούμενων πιστοποιητικών άνευ επικυρώσεως και άνευ 

συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας του περιεχομένου τους 

πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος, ως άλλωστε αποδέχεται και η αναθέτουσα 

αρχή στις υποβληθείσες απόψεις της. Ωστόσο, η παρεμβαίνουσα, με την 

υποβληθείσα παρέμβαση –απάντησή της προσκομίζει το πρώτον ενώπιον 

της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ακριβή, επικυρωμένα από δικηγόρο φωτοαντίγραφα των άνω 

πιστοποιητικών, ισχυριζόμενη ότι εκ παραδρομής δεν είχε υποβάλλει αυτά 

στην ηλεκτρονική προσφορά της, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό «ISO 

9001 2019 ...» εν ισχύι. Ειδικοτερα, το προσκομισθέν με την Παρέμβασή της 

πιστοποιητικό «ISO 9001 2019 ...» με ημερομηνία εκδόσεως 17-12-2021 έχει 

χρόνο ισχύος από 8-1-2022 έως 7-1-2025, και συνεπώς προκύπτει ότι και 

κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της διέθετε το κρίσιμο προσόν. 

Πλην όμως ουδόλως προσκομίζει με την παρέμβασή της μετάφραση στην 

ελληνική, του άνω συντεταγμένου στην αγγλική πιστοποιητικού, «ISO 9001 
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2019 ...», ως όφειλε κατά τη Διακήρυξη. Ως προς τη δυνατότητα παραδεκτής 

συμπλήρωσης των άνω πλημμελειών της τεχνικής προσφοράς της 

παρεμβαίνουσας λεκτέα τα εξής: Σύμφωνα, με το άρθρο 42 του Ν. 4782/2021, 

που τροποποιεί το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, προβλέπονται τα εξής: 

«Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι 

αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 

συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 

ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης». Πράγματι, και ασχέτως 

της έναρξης του χρόνου ισχύος του νέου άρθρ. 102 του ν. 4412/2016, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το ά. 42 του ν. 4782/201, που πάντως καταλαμβάνει 

την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, εν προκειμένω η διακήρυξη 

περιλαμβάνει στο άρθρο 3.1.2.1 αυτής και ειδικό όρο περί επιτρεπτών 

διευκρινίσεων, που κατισχύει κάθε ερμηνείας περί του άρ. 102 Ν. 4412/2016 

και ειδικά ορίζει τα εξής «Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 

συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 

ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η 

αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή 

δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος 

χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 

προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
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εξακριβώσιμα». Άρα, ρητά ορίζεται ότι πρώτον, είναι διορθωτέα και 

συμπληρώσιμα σφάλματα και ελλείψεις ακόμη και στο ΕΕΕΣ, και δεύτερον, 

ότι η συμπλήρωση γίνεται αποδεκτή εφόσον προκύπτει ότι αφορά στοιχεία 

που κατ’ αντικειμενικά εξακριβώσιμο τρόπο είναι προγενέστερα της 

καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών και υπό τον απαράβατο όρο 

ότι η υποβολή τους δεν επιφέρει τροποποίηση της προσφοράς. Εν 

προκειμένω, η πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή των 

προσφερόμενων προϊόντων της παρεμβαίνουσας («ISO 9001 2019 ...»), είχε 

υποβληθεί εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας, 

αποδεικνύοντας κατά το περιεχόμενό της την ζητούμενη πιστοποίηση και 

τεκμηριώνοντας την επίμαχη απαίτηση, ωστόσο δεν είχε υποβληθεί η 

ανανέωση αυτού με χρόνο ισχύος από 8-1-2022 έως 7-1-2025 ως και η 

μετάφρασή του στην ελληνική. Ως προελέχθη, η παρεμβαίνουσα προσκόμισε 

με την παρέμβασή της την ανανέωση του άνω πιστοποιητικού με χρόνο 

ισχύος από 8-1-2022 έως 7-1-2025, ενώ εξάλλου το υπόψη πιστοποιητικό 

έχει εκδοθεί την 17-12-2021, ήτοι κατ΄ αντικειμενικώς εξακριβώσιμο τρόπο σε 

χρόνο προγενέστερο της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών. Περαιτέρω, η μη προσκόμιση της ελληνικής μετάφρασης της 

πιστοποίησης δεν αναιρεί το ουσιαστικό περιεχόμενό της, το οποίο είναι 

αντικειμενικώς εξακριβώσιμο εκ του αγγλικού περιεχομένου του εγγράφου 

που έχει ήδη υποβληθεί. Τούτων δοθέντων, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να 

καλέσει την παρεμβαίνουσα όπως διευκρινίσει τα ανωτέρω, κατά τα 

οριζόμενα στο άνω άρθρο 3.1.2.1 της Διακήρυξης. Κατόπιν των ανωτέρω, ο 

πρώτος λόγος της προσφυγής κατά της  παρεμβαίνουσας, πρέπει να 

γίνει εν μέρει μόνον δεκτός, και δη καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά της άνευ 

ετέρου αποδοχής της προσφοράς της παρεμβαίνουσας στην Ομάδα Δ: 

Υποομάδα Δ1 και κατά παράλειψη προηγούμενης κλήσης της προς 

παροχή διευκρινίσεων κατ’ ά. 3.1.2.1 της Διακήρυξης.  

27.  Επειδή με τον δεύτερο λόγο της προσφυγής της, η προσφεύγουσα 

προβάλλει ότι μη νομίμως έγινε δεκτή η προσφορά της παρεμβαίνουσας στην 

Ομάδα Β: Υποομάδα Β2, καθώς δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

και της μελέτης ως προς τα προσφερόμενα είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 6, 9 και 12, 

όπως αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια και την τεχνική 

προσφορά της παρεμβαίνουσας. Επί του λόγου αυτού λεκτέα είναι τα εξής: 
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Όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική προσφορά της παρεμβαίνουσας για 

την επίμαχη Ομάδα Β: Υποομάδα Β2 για το είδος με α/α 1 «Αναδευτήρας 

μπογιάς 1.200W», προσφέρει το προϊόν «...», το οποίο σύμφωνα με το 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο12 - ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2 - ΑΡΘΡΟ 6 έχει βάρος: 5,9 KG 

και στροφές χωρίς φορτίο 300-650 M/S, ενώ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης και της μελέτης το βάρος για το επίμαχο προϊόν προβλεπόταν να 

ανέρχεται σε 3 KG και οι στροφές χωρίς φορτίο: 0-800 M/S. Ως εκ τούτου, το 

προσφερόμενο από την παρεμβαίνουσα προϊόν δεν επιτυγχάνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης, που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού και μη 

νομίμως κρίθηκε αποδεκτό από την αναθέτουσα αρχή. Αναφορικά με το είδος 

με α/α 2 «ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm 18V-10 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2*4Ah ΜΕ 

ΦΟΡΤΙΣΤΗ», η παρεμβαίνουσα προσφέρει το προϊόν «Γωνιακός Τροχός 

Μπαταρίας 20V ...», το οποίο σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

(Τεχνικό Φυλλάδιο Νο 8 –Υποομάδα Β2 – ΑΡΘΡΟ 2) έχει ΔΙΑΜΕΤΡΟ 

ΤΡΟΧΟΥ: 115MM  και ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ: 8500/ΜΙΝ και ως εκ 

τούτου δεν επιτυγχάνει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Μελέτης, που 

απαιτούν ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΡΟΧΟΥ: 125MM και ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ: 

11000/MIN. Συνεπεία τούτου μη νομίμως κρίθηκε αποδεκτό από την 

αναθέτουσα αρχή. Αναφορικά με το είδος με α/α 3 «ΣΕΤ 

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ+ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ», η παρεμβαίνουσα 

προσφέρει το προϊόν «...», το οποίο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του υποβληθέντος φυλλαδίου (Τεχνικό Φυλλάδιο Νο9 –Υποομάδα Β2- 

ΑΡΘΡΟ 3) έχει μπαταρία: 2.5 AMPERE, και έτσι δεν επιτυγχάνει την 

απαιτούμενη προδιαγραφή της μελέτης για μπαταρία 5 AMPERE και μη 

νομίμως έγινε αποδεκτό από την αναθέτουσα αρχή. Αναφορικά με το είδος με 

α/α 4 «ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ-ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & 

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ 3 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές το υπόψη είδος 

πρέπει να προσφέρει 3 μπαταρίες, ενώ το προσφερόμενο από την 

παρεμβαίνουσα σετ προσφέρει 2 τεμάχια μπαταριών, ως βασίμως προβάλλει 

η προσφεύγουσα. Αναφορικά με το είδος με α/α 6 «ΤΡΟΧΟΣ 230mm 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2400W», η παρεμβαίνουσα προσφέρει το προϊόν «...», το οποίο 

σύμφωνα με το υποβληθέν Τεχνικό Φυλλάδιο Νο12 έχει ονομαστική ισχύ: 

2100WATT και ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ: 180ΜΜ και έτσι δεν καλύπτει τις 



Αριθμός απόφασης: 818/2022 
 

24 
 

επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Μελέτης, που 

απαιτούν ονομαστική ισχύ: 2400WATT και ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ: 

230ΜΜ. Αναφορικά με το είδος με α/α 9 «Αμπεροτσιμπίδα Ψηφιακή με 

έξυπνη λειτουργία που ανιχνεύει αυτόματα τη μέτρηση 600Α», η 

παρεμβαίνουσα προσφέρει το προϊόν «...», το οποίο φέρει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως ειδικώς περιγράφονται στο υποβληθέν Τεχνικό 

Φυλλάδιο Νο15-Υποομάδα Β2 –ΑΡΘΡΟ 9. Πλην όμως για το επίμαχο προϊόν 

οι αιτιάσεις της προσφεύγουσας περί μη κάλυψης εν γένει των τεχνικών 

προδιαγραφών της Διακήρυξης πρέπει να απορριφθούν πρωτίστως ως 

αόριστες, καθώς η προσφεύγουσα δεν αναφέρει τις συγκεκριμένες τεχνικές 

προδιαγραφές που δεν επιτυγχάνει το προϊόν της παρεμβαίνουσας. Τέλος, 

αναφορικά με το είδος με α/α 12 «Υποβρύχιες πολυβάθμιες αντλίες για 

καθαρά - υφάλμυρα νερά», η παρεμβαίνουσα προσφέρει το προϊόν «...», το 

οποίο όπως προκύπτει από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (Φυλλάδιο Νο 18- 

Υποομάδα Β2-ΑΡΘΡΟ 12) δεν επιτυγχάνει τις τεχνικές απαιτήσεις της 

Μελέτης που ορίζουν τη διάμετρο του στομίου σε 1 1/4'', καθώς το 

προσφερόμενο προϊόν έχει διάμετρο 1'', ενώ περαιτέρω στο υποβληθέν 

τεχνικό Φυλλάδιο δεν αναγράφεται η μέγιστη θερμοκρασία νερού. Επομένως, 

οι ανωτέρω αποκλίσεις των προσφερόμενων προϊόντων της παρεμβαίνουσας 

καθιστούν την προσφορά της για την επίμαχη Ομάδα Β: Υποομάδα Β2 

αποκλειστέα, κατά τους βάσιμους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας και 

σύμφωνα με τα άρθρ. 2.4.3.2 και 2.4.6 της Διακήρυξης. Τα ως άνω άλλωστε 

επιβεβαιώνει και η αναθέτουσα αρχή στις υποβληθείσες απόψεις της, 

αναφέροντας επί λέξει τα ακόλουθα «...Στην τεχνική προσφορά του 

οικονομικού φορέα «....», έχουν υποβληθεί για τα προσφερόμενα είδη, με α/α 

1, 2, 3, 4, 6, 9 & 12, της ΟΜΑΔΑΣ Β-ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2, τεχνικά φυλλάδια τα 

οποία όντως δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης και μελέτης, διότι αποτελούν προτεινόμενες λύσεις που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης και για αυτό έπρεπε να απορριφθούν ως μη αποδεκτά είδη και εκ 

παραδρομής αυτά έγιναν αποδεκτά από την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, για την 

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2 ο οικονομικός φορέας «....» θα πρέπει να 

αποκλειστεί από την επόμενη φάση, ήτοι το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών». Άλλωστε, η παρεμβαίνουσα δεν αμφισβητεί αυτές καθ’ εαυτές 
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τις αποκλίσεις, αλλά προβάλλει ότι τυγχάνουν επουσιώδεις και ασήμαντες και 

δύναται να διαφοροποιήσει τα μοντέλα εάν το επιθυμεί η τεχνική υπηρεσία 

του Δήμου. Πλην όμως, οι άνω αιτιάσεις της παρεμβαίνουσας τυχγάνουν 

απορριπτέες, και τούτο διότι σύμφωνα με τα προπαρατεθέντα άρθρ. 2.4.3.2 

και 2.4.6 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με τη με αριθμ. 17/2022 Μελέτη του 

Παραρτήματος Ι, οι αποκλίσεις των προσφερόμενων προϊόντων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και της μελέτης επιφέρουν την 

απόρριψη της προσφοράς, κατά δέσμια αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής. 

Άλλωστε, αναπόδεικτα προβάλλεται από την παρεμβαίνουσα ότι σε ορισμένα 

άρθρα οι αναφερόμενες αποκλίσεις του προσφεύγοντα είναι μη πραγματικές 

και ότι για παράδειγμα η αντλία είναι αυτονόητο ότι λειτουργεί σε όλο το εύρος 

των θερμοκρασιών του φυσικού νερού ακόμα κι αν δεν αναφέρεται στο 

φυλλάδιο, αλλά και το στόμιό της είναι συστολικό σε δύο επίπεδα 1’’ και 1 1/4’’ 

για να διευκολύνει μεγαλύτερο εύρος συνδέσεων, καθώς οι άνω αιτιάσεις της 

παρεμβαίνουσας δεν αποδεικνύονται πάντως από τα υποβληθέντα τεχνικά 

φυλλάδια των προσφερόμενων προϊόντων. Επομένως, ο υπόψη δεύτερος 

λόγος της προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και να ακυρωθεί η 

προσβαλλόμενη απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατά το μέρος που έκανε 

δεκτή την προσφορά της παρεμβαίνουσας για την Ομάδα Β: Υποομάδα Β2, 

απορριπτομένων των αντίθετων ισχυρισμών της παρεμβαίνουσας.  

28. Επειδή τέλος, με τον τρίτο λόγο της υπό εξέταση προσφυγής της, η 

προσφεύγουσα προβάλλει ότι ως προς την Ομάδα Γ: Υποομάδα Γ1, στην 

οποία κατετάγη δεύτερη σε σειρά μειοδοσίας [μετά την παρεμβαίνουσα και 

αναδειχθείσα οριστική ανάδοχο] η Επιτροπή του Διαγωνισμού όφειλε να την 

καλέσει προς παροχή διευκρινίσεων κατ’ άρθρ. 102 του Ν. 4412/2016, για την 

εκ παραδρομής τεθείσα τιμή του είδους με α/α 6 στην οικονομική της 

προσφορά (156,00€ αντί του ορθού 1,56€), ώστε να αναδειχθεί αυτή 

ανάδοχος της επίμαχης Υποομάδας Γ1, καθόσον μετά τη διόρθωση στο ορθό 

της τιμής στο είδος με α/α 6, η οικονομική προσφορά της θα ήταν χαμηλότερη 

από την οικονομική προσφορά της παρεμβαίνουσας. Στο πλαίσιο αυτό, η 

προσφεύγουσα επάγεται ότι η παραδρομή και το σφάλμα της είναι προφανές 

ενόψει της περιγραφής του είδους που αφορά (στειλιάρι ξύλινο), όπου η τιμή 

του δεν μπορεί να ανέλθει σε 156,00€ ανά τεμάχιο. Η αναθέτουσα αρχή 

αντιτείνει ότι ο υπόψη λόγος είναι αβάσιμος και ουδόλως όφειλε να καλέσει 
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την προσφεύγουσα προς παροχή διευκρινίσεων κατ’ άρθρ. 102 του 

Ν.4412/2016, επικαλούμενη το άρθρ. 1.3 της Διακήρυξης σύμφωνα με το 

οποίο «Το συνολικό ποσό κάθε ομάδας στην προσφορά του προμηθευτή δεν 

μπορεί να υπερβαίνει (επί ποινή απόρριψης) το αντίστοιχο συνολικό ποσό 

κάθε ομάδας-υποομάδας που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Όμως, η τιμή του κάθε είδους ξεχωριστά που αναφέρεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή». Πράγματι, 

λόγω του παραπάνω ρητού όρου της διακήρυξης σχετικά με τη συμπλήρωση 

της προσφερόμενης τιμής ανά είδος, η οποία δεν είναι δεσμευτική για τον 

προσφέροντα, ενώ η συνολικώς προσφερθείσα τιμή της προσφεύγουσας δεν 

ξεπερνούσε τον συνολικό προϋπολογισμό της συγκεκριμένης Υποομάδας Γ1, 

δεν προκύπτει ότι χωρούσε διευκρίνιση της οικονομικής προσφοράς της 

προσφεύγουσας και μάλιστα με υπόδειξη και κλήση της Αναθέτουσας Αρχής 

προς τούτο, ήτοι προκειμένου να «επιβεβαιώσει την τιμή για το επίμαχο είδος 

με α/α 6». ΄Οσα δε αντίθετα προβάλλονται από την προσφεύγουσα είναι 

απορριπτέα ως αβάσιμα. Όπως έχει κριθεί η διευκρίνιση οικονομικής 

προσφοράς επιτρέπεται μόνο όταν αφορά ασάφειες και ήσσονος σημασίας 

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο 

της προσφοράς, περίπτωση που εν προκειμένω δεν συντρέχει καθώς το 

επικαλούμενο από την προσφεύγουσα σφάλμα, δεν είναι διορθωτέο δια 

διευκρινίσεων, αφού τούτο θα οδηγούσε σε ουσιώδη μεταβολή της 

οικονομικής προσφοράς και την το πρώτον υποβολή νέας προσφερόμενης 

τιμής μονάδας. Επομένως, ο υπόψη τρίτος λόγος της προσφυγής πρέπει να 

απορριφθεί ως αβάσιμος, κατ’ αποδοχή των ισχυρισμών της αναθέτουσας 

αρχής και της παρεμβαίνουσας.  

29.  Επειδή κατόπιν των ανωτέρω η προσφυγή πρέπει να γίνει εν μέρει 

δεκτή και δη καθ΄ ο μέρος (α) για την Ομάδα Δ: Υποομάδα Δ1 η προσφορά 

της παρεμβαίνουσας έγινε άνευ ετέρου δεκτή και χωρίς προηγούμενη κλήση 

της από την αναθέτουσα αρχή προς παροχή διευκρινίσεων και συμπλήρωση 

των ελλειπόντων δικαιολογητικών (σκέψη 26), και (β) για την Ομάδα Β: 

Υποομάδα Β2 έγινε δεκτή η προσφορά της παρεμβαίνουσας, καίτοι τα 

προσφερόμενα εκ μέρους της προϊόντα/είδη παρουσιάζουν αποκλίσεις σε 

σχέση με τις Τεχνικές προδιαγραφές, επαγόμενες τον αποκλεισμό της στην 
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επίμαχη Ομάδα- Υποομάδα Β2. Να απορριφθούν οι λοιποί λόγοι της 

προσφυγής. Η παρέμβαση πρέπει να γίνει δεκτή καθ’ ο μέρος απορρίπτεται η 

προσφυγή. Η προσβαλλόμενη με αριθμ. 119/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής πρέπει να ακυρωθεί, κατά το μέρος που: α) για την Ομάδα Δ: 

Υποομάδα Δ1 έκαμε δεκτή άνευ ετέρου την προσφορά της παρεμβαίνουσας 

και χωρίς προηγούμενη κλήση της προς συμπλήρωση των ελλειπόντων 

δικαιολογητικών, αναπέμπει δε κατά το σκέλος αυτό την υπόθεση στην 

αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να ασκήσει την εκ του νόμου αρμοδιότητά 

της, αιτούμενη τα ελλείποντα δικαιολογητικά (επικυρωμένα πιστοποιητικά/ 

πιστοποιητικό «ISO 9001 2019 ...» μετά της μεταφράσεώς του) και 

αξιολογώντας αυτά προ της αποδοχής τους και β) για την Ομάδα Β: 

Υποομάδα Β2 έκανε δεκτή την προσφορά της παρεμβαίνουσας, καίτοι η 

προσφορά της για την επίμαχη Ομάδα και Υποομάδα παρουσιάζει αποκλίσεις 

σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, επαγόμενες τον αποκλεισμό της, κατά 

δέσμια αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής. 

30.  Επειδή σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης πρέπει, σύμφωνα με 

τα άρθρα 363 παρ. του Ν. 4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017, να επιστραφεί το 

παράβολο που κατέθεσε η προσφεύγουσα.  

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται εν μέρει την προδικαστική προσφυγή, κατά το σκεπτικό της 

παρούσας. 

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη με αριθμ. 119/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, κατά το σκεπτικό της παρούσας.  

Ορίζει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου της προσφεύγουσας. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 17 Μαΐου 2022 και εκδόθηκε την 1η Ιουνίου 

2022 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

Το Μέλος, 

 

Σωτηρία Σταματοπούλου 

Η Γραμματέας, 

 

Βασιλική Κωστή 

 


