
Αριθμός Απόφασης: 1147/2021 

 1 

Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνεδρίασε την 25 Iουνίου 2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Ιωάννα Θεμελή σε 

αναπλήρωση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

Για να εξετάσει την από 24-5-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

1062/25-5-2021 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...», νομίμως 

εκπροσωπούμενου. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «ΔΗΜΟΣ ...», νομίμως 

εκπροσωπουμένης. 

Και του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...», 

νομίμως εκπροσωπούμενου. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της κοινοποιηθείσας από 14-5-2021 με αρ. ...Απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής, της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος κρίθηκε αποδεκτός και ορίστηκε 

προσωρινός ανάδοχος ο παρεμβαίνων, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ...», εκτιμώμενης άνευ 

ΦΠΑ αξίας 95.000,00 ευρώ, που δημοσιεύθηκε  στο ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό 

ΑΔΑΜ ... την 12-3-2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α ...  

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 
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Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ 

39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. ...και ποσού 600 ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας, υπαγόμενης λόγω αξίας και 

χρόνου δημοσίευσης, στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ, εμπροθέσμως και μετ’ 

εννόμου συμφέροντος ασκείται από τον δεύτερο αποδεκτό μειοδότη 

προσφεύγοντα, η από 24-5-2021 προσφυγή, στρεφόμενη κατά της από 14-5-

2021 εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίων δικαιολογητικών συμμετοχής-

τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθ’ ο μέρος κρίθηκε αποδεκτός και 

προσωρινός ανάδοχος ο εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος από 26-

5-2021, κατόπιν της από 25-5-2021 κοινοποίησης της προσφυγής, 

παρεμβαίνων. Η αναθέτουσα υποβάλλει τις από 3-6-2021 Απόψεις της. 

Επομένως, η προσφυγή και η παρέμβαση πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και 

να εξετασθούν περαιτέρω κατ’ ουσία. 

3. Eπειδή, περαιτέρω, κατά τον όρο 2.2.4.1 της διακήρυξης περί 

κριτηρίου καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται 

«2.2.4.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή 

βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. …Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.» και 

άρα, απαιτείται κατά τον χρόνο της προσφοράς, οι προσφέροντες να είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο με το ειδικό επάγγελμα που αφορά και 

καλύπτει το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, ήτοι κατά τον όρο 1.3 της 

διακήρυξης «Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 

καλλωπιστικής κατασκευής σε επιλεγμένους κάδους απορριμμάτων, οι οποίες 

θα τοποθετηθούν σε τοπικές κοινότητες του Δήμου ...». Επομένως, το 

αντικείμενο που θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο 

δραστηριότητες, πρέπει να αφορά τη ζητούμενη καλλωπιστική κατασκευή και 
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άρα, τα αντικείμενα και τις δραστηριότητες δημιουργίας της συγκεκριμένης 

κατασκευής, όπως ζητείται και περιγράφεται στη διακήρυξη και όχι εν γένει ή 

διαφορετικού περιεχομένου τύπους κατασκευών ή επεξεργασίας άλλων ή 

μέρους εκ των ζητουμένων για αυτήν υλικών. Και τούτο, διότι στην τελευταία 

αυτή περίπτωση, ο ανάδοχος δεν θα ασκεί κατά τα εκ της διακήρυξης 

ζητούμενα, δραστηριότητα συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο της 

σύμβασης, αλλά με μια άλλου τύπου κατασκευή που δεν είναι όμως η 

ζητούμενη. Η συγκεκριμένη κατασκευή περιγράφεται κατά τους όρους 1.1-1.2 

και 2.1.-2.4 της ΜΕΛΕΤΗΣ ως εξής «Καλλωπιστική κατασκευή δύο θέσεων, 

συμβατή με κάδους στερεών αποβλήτων των 1.100 λίτρων. Υλικά Κατασκευής: 

μπετό και μέταλλο. Συνδυασμός υλικών μπετό και μέταλλο, που θα προσδίδει 

στην κατασκευή μεγάλη αντοχή έναντι βανδαλισμών (κλοπές, εμπρησμούς, 

καταστροφές), κακής χρήσης όσο και φυσικών καιρικών φαινόμενών (βροχή, 

χαλάζι, άνεμος κτλ.) Το περίβλημα διαθέτει σχήμα που προέρχεται από τη 

μονολιθική μέθοδο (μονομπλόκ), χυτό (χωρίς ενώσεις), χρησιμοποιώντας 

πλέγμα και σκυρόδεμα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αντοχή των 

υλικών και να αποφεύγονται οι ρηγματώσεις στις γωνίες. Το περίβλημα της 

κατασκευής (ζαρντινιέρα, οπίσθια όψη, πλάγιες όψεις) θα είναι κατασκευασμένο 

από έγχυτο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, οπλισμένο με ίνες πολυαιθυλενίου 

ή πλαστικό πλέγμα. Σε κάθε περίπτωση, ρητά αποκλείεται ο οπλισμός του 

σκυροδέματος με χαλύβδινες ράβδους λόγω του διαβρωτικού περιβάλλοντος 

στο οποίο θα τοποθετηθεί η κατασκευή. Τα πλαϊνά τμήματα του περιβλήματος, 

καθώς και το πίσω μέρος της κατασκευής, αποτελούνται από μπετό, ενώ το 

μπροστινό και το πάνω μέρος κατασκευάζονται από χάλυβα. Το περίβλημα θα 

είναι ενιαίο (μονομπλόκ) και θα βαφεί με πλαστικό ακρυλικό χρώμα, 

απόχρωσης ανοικτού πράσινου.». Άρα, το αντικείμενο της υπό ανάθεση 

σύμβασης συνίσταται στην κατασκευή από έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα και 

μέταλλο σύμμεικτης κατασκευής και βαφής της, με τα χαλύβινα μέρη να 

κλείνουν το μπροστινό και πάνω μέρος της κατασκευής, που δομικά, στα 

πλαινά και στο πίσω μέρος του θα είναι κατασκευασμένο από μονομπλόκ 

μπετόν. Τονίζεται δε, ότι το μπετόν και η εξ αυτού κατασκευή όχι μόνο συνστά 
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κύριο, ουσιώδες και οργανικό μέρος της ζητούμενης κατασκευής, αλλά δεν έχει 

καμία αυτοτέλεια και είναι μάλιστα και αναπόσπαστο από το ζητούμενο τεχνικό 

αποτέλεσμα, με συνέπεια να μη συνιστά τυχόν κάποιο αποσπαστό ή διακριτό 

«μέρος» της κατασκευής, αλλά δομικό στοιχείο της όλης κατασκευής. Ο δε 

παρεμβαίνων κατά το από 1-3-2021 πιστοποιητικό επιμελητηρίου, προκύπτει 

ως εγγεγραμμένος για παραγωγή ξυλείας, κατασκευή ξύλινων κτιρίων, 

εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο, κτιρίων από μέταλλα, 

άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, ράβδων, λαμαρίνων και ειδών από 

σίδηρο, χάλυβα, αλουμίνια, κατασκευή μη ηλεκτρικών λαμπτήρων και μερών 

άλλων λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων, κατασκευή ειδών 

γυμναστηρίου, αθλητικών ειδών και αθλητικού εξοπλισμού, εργαλειομηχανών, 

παιδικών τρένων και κατασκευαστικών παιχνιδιών, παιχνιδιών 

συναρμολογούμενων και κάθε είδους, κατασκευαστικές εργασίες που 

περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες, ως και άλλες κατασκευαστικές εργασίες, 

χωρίς ίδια υλικά. Συνεπώς, οι δραστηριότητες αυτού ουδεμία σχέση έχουν και 

ουδόλως καλύπτουν κατασκευαστικές εργασίες με σκυρόδεμα, οπλισμένο 

μπετόν, επεξεργασία και έγχυση του, ως και βαφή του ούτε εργασίες με ίδια 

υλικά και δη, σκυρόδεμα του οικονομικού φορέα. Σε αντίθεση δε με τους 

ισχυρισμούς του και ενώ άλλωστε, ουδόλως επικαλείται ούτε ότι οποιαδήποτε 

τέτοια δραστηριότητα καλύπτεται από τις ανωτέρω εγγεγραμμένες στο 

επιμελητήριο εκ μέρους του ούτε ότι τυχόν τροποποίησε τις εγγεγραμμένες στο 

επιμελητήριο, δραστηριότητες του μέχρι την υποβολή της προσφοράς, σε 

σχέση με τα ανωτέρω του υποβληθέντος εγγράφου, το σκυρόδεμα δεν συνιστά 

εν προκειμένω επιμέρους εξάρτημα ή ένα ήσσον ή συμπληρωματικό μέρος της 

ζητούμενης κατασκευής, αλλά οργανικό και κύριο μέρος της και δη, υλικό που 

πρέπει να τύχει επεξεργασίας για την εξαρχής κατασκευή του ζητούμενου 

αποτελέσματος, ενώ αντίθετα, τα μεταλλικά μέρη συνιστούν εξαρτήματα που θα 

προσαρμοστούν στην καταρχήν δομικά εκ σκυροδέματος κατασκευή και θα 

συμπληρώσουν μπροστά και πάνω το εκ σκυροδέματος περίβλημα, όπως 

ζητείται, αλλά και προκύπτει και από το τεχνικό φυλλάδιο που ο ίδιος, 

περιγράφοντας τι προσφέρει, υπέβαλε με την προσφορά του («Το περίβλημα 
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διαθέτει σχήμα που προέρχεται από τη μονολιθική μέθοδο (μονομπλόκ), χυτό 

(χωρίς ενώσεις), χρησιμοποιώντας πλέγμα και σκυρόδεμα, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται η μέγιστη αντοχή των υλικών και να αποφεύγονται οι 

ρηγματώσεις στις γωνίες Το περίβλημα της κατασκευής (ζαρντινιέρα, οπίσθια 

όψη, πλάγιες όψεις) είναι κατασκευασμένο από έγχυτο σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25, οπλισμένο με ίνες πολυαιθυλενίου ή πλαστικό πλέγμα. Σε κάθε 

περίπτωση, ρητά αποκλείεται ο οπλισμός του σκυροδέματος με χαλύβδινες 

ράβδους λόγω του διαβρωτικού περιβάλλοντος στο οποίο τοποθετείται η 

κατασκευή. Τα πλαϊνά τμήματα του περιβλήματος, καθώς και το πίσω μέρος της 

κατασκευής, αποτελούνται από μπετό, ενώ το μπροστινό και το πάνω μέρος 

κατασκευάζονται από χάλυβα. Το περίβλημα είναι ενιαίο (μονομπλόκ) και 

βαφετε με πλαστικό ακρυλικό χρώμα, απόχρωσης ανοικτού πράσινου. Το 

πάχος του περιβλήματος είναι 4cm Ενσωμάτωση ζαρντινιέρας για την 

τοποθέτηση χώματος, ανθέων και φυτών με σκοπό τον καλλωπισμό της 

κατασκευής. Καταπακτές με ποδομοχλό για ευκολότερο άνοιγμα από τον 

χρήστη, για την απόρριψη υλικώ Στην πρόσοψη της κατασκευής υπάρχουν δύο 

(2) ανοιγόμενες προς τα έξω θύρες, κατασκευασμένες από ανοξείδωτη 

λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 1mm οι οποίες ασφαλίζουν με κλειδαριά και οι 

κλειδαριές ανοίγουν με το ίδιο κλειδί. Οι θύρες - πόρτες είναι βαμμένες με δύο 

στρώσεις (χέρια) αντισκωριακού ασταριού, ενώ η τελική στρώση αποτελείται 

από ελαιόχρωμα χρώματος γκρι. Οπές εξαερισμού, για τον εξαερισμό του 

κάδου στερεών αποβλήτων και την αποφυγή του κινδύνου συγκέντρωσης 

επικίνδυνων για τον άνθρωπο αερίων, λόγω κακού εξαερισμού.»). Συνεπώς, ο 

παρεμβαίνων δεν πληροί το ως άνω κριτήριο επιλογής 2.2.4.1, παρά την περί 

του αντιθέτου σχετική δήλωση στο ΤΕΥΔ του και άρα τελεί σε ανεπίδεκτη 

διορθώσεως, απουσία ουσιώδους προσόντος συμμετοχής που έπρεπε να 

συντρέχει ήδη κατά τον χρόνο της προσφοράς του. Επομένως, κατ’ αποδοχή 

του τρίτου λόγου της προσφυγής, ο παρεμβαίνων και αυτοτελώς εκ τούτου είναι 

αποκλειστέος. 

4. Επειδή, περαιτέρω, o όρος 4.1 της συνημμένης στη διακήρυξη 

ΜΕΛΕΤΗΣ, ως και του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ορίζουν ότι 
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πρέπει με την προσφορά «Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από 

αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική 

γλώσσα ή συνοδευμένα από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη 

είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά το νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται 

από επίσημες μεταφράσεις στην ελληνική (από επίσημη μετάφραση). 4.1. 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σε αντικείμενο σχετικό με την προκήρυξη 

της σειράς ISO 9001:2015.». Επιπλέον και ο όρος 2.4.3.2 της διακήρυξης ορίζει 

ότι «Η τεχνική του προσφορά του συμμετέχοντα θα πρέπει να έχει συνταχθεί 

στο ειδικό Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς το οποίο υπάρχει συνημμένα στην 

παρούσα μελέτη και να περιέχει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη τεχνικά 

στοιχεία με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, βάσει της οποίας θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης και η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί με την 52/2020 μελέτη του Δήμου ...», ούτως και 

πάλι παραπέμποντας στα απαιτούμενα του ως εντύπου ως επί ποινή 

αποκλεισμού ζητούμενα της προσφοράς. Τα στοιχεία και προσόντα αυτά ρητά 

θεσπίζονται, όπως και ο προσφεύγων προβάλλει, ως κριτήριο επιλογής και 

άρα, προσόν που πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του προσφέροντος 

(Απόφαση ΑΕΠΠ 120/2017) και όχι επί του αγαθού και του κατασκευαστή του, 

κατ’ άρ. 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της διακήρυξης, που ρητά παραπέμπει στους ανωτέρω όρους («Οι 

οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν 

να καταθέσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγγραφα, που προβλέπονται στην 

υπ΄ αριθ. 52/2020 επισυναπτόμενη μελέτη και στο αντίστοιχο σχετικό 

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης.»), προσόντα του 

όρου 2.2.7, που άλλωστε πρέπει να κατά τον όρο 2.2.9.1 να δηλωθούν στο 

ΤΕΥΔ, ακριβώς ως κριτήρια επιλογής και όχι ως χαρακτηριστικά του αγαθού. 

Άλλωστε, ουδόλως αναφέρεται οτιδήποτε περί αναφοράς του ως άνω 

πιστοποιητικού στον κατασκευαστή του προσφερόμενου αγαθού. Επιπλέον, 
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ούτως ή άλλως, ο παρεμβαίνων και στο έντυπο τεχνικής προσφοράς του, περί 

της ανωτέρω 4.1 απαίτησης παρέπεμψε στον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ ΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ → ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ISO» και κατά τα άλλα, δεν υπέβαλε εξάλλου οιοδήποτε ISO 9001 αναφερόμενο 

σε τυχόν κατασκευαστή του αγαθού και δη, διάφορου εκ του ιδίου. Κατά τα 

ανωτέρω, οι ως άνω όροι απαιτούν την κατοχή εκ του προσφέροντος και 

υποβολή με την προσφορά ISO 9001 με αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο 

της σύμβασης, όπως άλλωστε αυτό εκτέθηκε στην αμέσως προηγούμενη 

σκέψη. O παρεμβαίνων υπέβαλε πιστοποιητικό ISO 9001 με πεδία εφαρμογής 

την Εμπορία, Σχεδιασμό, Κατασκευή, Εγκατάσταση Αστικού Εξοπλισμού 

(Παγκακιών, Ιστών Φωτισμού), Κάδων Μικροαπορριμμάτων, Στάσεων 

Λεωφορείων, Προστατευτικών Πεζοδρομίων και Ποδηλατοστασίων, Εμπορία, 

Σχεδιασμό, Κατασκευή, Εγκατάσταση Αθλητικού Εξοπλισμού, Εμπορία, 

Σχεδιασμό, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Συντήρηση Οργάνων Παιδικών 

Χαρών, Εμπορία, Σχεδιασμό, Κατασκευή Εγκατάσταση και Συντήρηση 

Δαπέδων Ασφαλείας, Εμπορία Χυτοσιδήρων Καλυμμάτων και Σχαρών 

Φρεατίων, Εμπορία, Κατασκευή Προκατασκευασμένων Κτιρίων και Εμπορία, 

Σχεδιασμό, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Προμήθεια Οικίσκων σε 

Δημόσιο Φορέα.Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι όλες άσχετες με το 

αντικείμενο της διαδικασίας, που ουδόλως αφορά την κατασκευή κάδων 

απορριμμάτων, στοιχείο άλλωστε, συνεχόμενο με τη διαχείριση μετάλλου ή 

ξύλου ούτε την κατασκευή οργάνων , αθλητικού εξοπλισμού, παιδικών χαρών, 

δαπέδων, πεζοδρομίων και οικίσκων ή προκατασκευασμένων κτιρίων. 

Αντίθετα, κατά τα ανωτέρω, το αντικείμενο της διαδικασίας αφορά προμήθεια 

καλλωπιστικής κατασκευής σύμμεικτη από οπλισμένο σκυρόδεμα και μέταλο 

και μάλιστα, το πεδίο εφαρμογής του ως άνω πιστοποιητικού δεν αφορά καν εν 

γένει αστικό εξοπλισμό, αλλά επεξηγεί ρητά πως αναφέρεται σε παγκάκια και 

σε ιστούς φωτισμού και άρα, όχι σε άλλης μορφής εν γένει αστικό εξοπλισμό. 

Επιπλέον, ουδόλως προβάλλει ο παρεμβαίνων τυχόν κατοχή και δη, πριν την 

υποβολή της προσφοράς του, έτερου πιστοποιητικού επί του ιδίου προτύπου 

με διαφορετικά και επιπλέον πεδία εφαρμογής, που τυχόν δεν υπεβλήθη, με 
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συνέπεια να προκύπτει ότι δεν πληροί και επί της ουσίας το αναγκαίο για τη 

συμμετοχή του προσόν των ως άνω όρων. Αβασίμως δε προβάλλει ο 

παρεμβαίνων αντίστοιχες ελλείψεις στο ISO 9001:2015 του προσφεύγοντος, 

αφού σε αντίθεση με το πιστοποιητικό του παρεμβαίνοντος, το πιστοποιητικό 

του προσφεύγοντος αναφέρεται σε «εμπορία, τοποθέτηση και συντήρηση 

κάδων και καλλωπιστικών κατασκευών… συνερμολόγηση καλλωπιστικών 

κατασκευών» και άρα, όχι μόνο εδικώς αναφέρεται στις νυν ζητούμενες 

κατασκευές, αλλά και στην εμπορία, τοποθέτηση και συναρμολόγησή τους, ήτοι 

τη δημιουργία και εγκατάσταση αυτών εκ των μερών που τις απαρτίζουν και 

ενώ το ζητούμενο αντικείμενο που έπρεπε να καλύπτει και το ISO 9001 και 

συνιστά το συμβατικό αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, συνίσταται σε 

κατά τον όρο 1.3 της διακήρυξης «Προμήθεια και εγκατάσταση καλλωπιστικής 

κατασκευής», όπως ακριβώς αναφέρει το ISO 9001 του προσφεύγοντος. 

Άλλωστε, ουδόλως προβλήθηκε κατά του παρεμβαίνοντος μη συνεργασία ή μη 

υποβολή απόδειξης περί τούτου ως προς τον κατασκευαστή και άρα, 

αλυσιτελώς προβάλλει ισχυρισμούς κατά του προσφεύγοντος, τους οποίους 

δύνατο να προβάλει, αλλά δεν προέβαλε δια δικής του προσφυγής (ΣτΕ 

1573/2019) και πάντως, απαραδέκτως προβάλλει δια της παρέμβασης του και 

αυτό, ενώ εξάλλου, ουδόλως η διακήρυξη απαιτεί οτιδήποτε σχετικό. Επιπλέον, 

το αντικείμενο του κατά του παρεμβαίνοντος ισχυρισμού αφορά ακριβώς τη μη 

πλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης 9001 σε «αντικείμενο σχετικό με 

την προκήρυξη», ο προσφεύγων διαθέτει και υπέβαλε τέτοιο πιστοποιητικό με 

πεδίο εφαρμογής ακριβώς το αναφερόμενο στον όρο 1.3 περί αντικειμένου της 

διακήρυξης, ο δε παρεμβαίνων δεν διαθέτει πιστοποιητικό που καλύπτει τέτοιο 

αντικείμενο, αλλά διαφορετικά αντικείμενα που δεν αφορούν ούτε το ίδιο το 

αντικείμενο της διακήρυξης ούτε έστω δραστηριότητες, δια των οποίων θα 

δύνατο να προκύπτει κάλυψη των επιμέρους τυχόνεργασιών έστω που 

αφορούν το αντικείμενο αυτό, αλυσιτελώς δε ο παρεμβαίνων, παρά την 

ανεπιφύλακτη συμμετοχή του αποπειράται πλέον, να αποδεσμευτεί από το 

σαφές γράμμα των οικείων όρων της διακήρυξης. Επομένως και προς τούτο και 

κατ’ αποδοχή του συναφούς πρώτου λόγου της προσφυγής, ο παρεμβαίνων 
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είναι αποκλειστέος, παρέλκει δε προς τούτο, η εξέταση των λοιπών κατά της 

αποδοχής του ισχυρισμών. 

5. Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η 

Προδικαστική Προσφυγή. Να απορριφθεί η Παρέμβαση. Να ακυρωθεί η 

προσβαλλομένη καθ’ ο μέρος έκρινε αποδεκτή την προσφορά του 

παρεμβαίνοντος. 

5. Επειδή, ύστερα από την αμέσως προηγούμενη σκέψη πρέπει να 

επιστραφεί το παράβολο με αρ. ...και ποσού 600 ευρώ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή. 

Απορρίπτει την Παρέμβαση. 

Aκυρώνει τη με αρ. ...Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, της 

αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος κρίθηκε αποδεκτός ο παρεμβαίνων. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου με αρ. ...και ποσού 600 ευρώ. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 25-6-2021 και εκδόθηκε αυθημερόν. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 

 


