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          ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

  6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 23 Αυγούστου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Μιχαήλ Διαθεσόπουλος Πρόεδρος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. 117/2021 Πράξης 

Προέδρου ΑΕΠΠ), Μαργαρίτα Κανάβα Εισηγήτρια και Ιωάννα Θεμελή Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 16.07.2021 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 1424/19.07.2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «…..» (εφεξής ο «προσφεύγων»), που εδρεύει στην …., οδός ….., 

αριθμ. ….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

 Κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ……. 

(εφεξής ο «αναθέτων φορέας»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της υπ’ 

αριθμ. 127/6.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

του υπ’ αριθμ. 1/11.07.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 

αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου (εφεξής η 

«προσβαλλόμενη») και  

Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«………» (εφεξής ο «παρεμβαίνων»), που εδρεύει στην ….., οδός ……., 

αριθμ. …., όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το σκέλος που κρίνεται αποδεκτή 

η προσφορά και ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος ο παρεμβαίνων. 

Με την παρέμβαση ο παρεμβαίνων επιδιώκει την απόρριψη της 

προσφυγής και τη διατήρηρη της ισχύος της προσβαλλόμενης 
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Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Μαργαρίτα Κανάβα 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο 

κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2  

του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 1.150 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο 

με κωδικό …….., την από 15.07.2021 πληρωμή στην EUROBANK και την 

εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης) το 

οποίο και υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της 

σύμβασης σχετικά με την οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή, ήτοι 

230.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

2. Επειδή ο αναθέτων φορέας με τη με αριθμ. πρωτ.  …..Διακήρυξη 

προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο «Παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, συνολικής 

προυπολογισμού 285.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

3. Επειδή η ΔΕΥΑ ….. δρύθηκε σε εφαρμογή του Ν.1069/1980 

σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του οποίου, « οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής 

αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: α) την παραγωγή και διανομή στους 

καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», 

όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, β) τη συλλογή των λυμάτων 

από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την 

παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, 

κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία, γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, 

διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, 

δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης 

ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών 

αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β`, καθώς και 

μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω 
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διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους». Ως εκ τούτου, η 

διαδικασία ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ δυνάμει του 

άρθρου 222 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 230 του Ν. 4412/2016. 

4. Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 13.05.2021 με ΑΔΑΜ …, καθώς 

και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό  …. 

5. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε ο αναθέτων φορέας 

ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και 

του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Βιβλίου IV του  Ν. 4412/2016. 

6. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 16.07.2021 στον ηλεκτρονικό τόπο για 

του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 

κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού 

τόπου του διαγωνισμού στις 8.07.2021, β) ασκήθηκε με τη χρήση του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και γ) 

κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από τον προσφεύγοντα αυθημερόν με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 

άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και την 

παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4, και  την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017. 

7. Επειδή στις 20.07.2021 ο αναθέτων φορέας προέβη σε κοινοποίηση  

της υπό εξέταση προσφυγής, δια μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

τόπου του διαγωνισμού προς όλους τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το 

άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.  

8.  Επειδή με την υπ’ αριθμ. 1831/2021 Πράξη της Προέδρου του 6ου 

Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε ο 

αναθέτων φοράς να υποβάλει τις απόψεις του επί της υπό εξέταση 

προσφυγής.  

9. Επειδή ο αναθέτων φορέας απέστειλε στις 27.07.2021 στην ΑΕΠΠ 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις απόψεις του επί της 

προσφυγής, οι οποίες όμως δεν κοινοποιήθηκαν στον προσφεύγοντα και ως 

εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψιν από το Κλιμάκιο. 
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10. Επειδή ο παρεμβαίνων κατέθεσε στις 30.07.2021, ήτοι 

εμπροθέσμως, μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του 

διαγωνισμού, την με αριθμό ΓΑΚ ΠΑΡ 4785/2021 παρέμβασή του, για την 

οποία θεμελιώνει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον καθώς η 

προσφορά του έχει κριθεί αποδεκτή και έχει ανακηρυχθεί προσωρινός 

ανάδοχος του διαγωνισμού και ως εκ τούτου, επιδιώκει τη διατήρηση της 

προσβαλλόμενης. 

11. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως 

εισάγεται ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 39/2017. 

12. Επειδή στο υπό κρίση διαγωνισμό έλαβαν μέρος τρείς οικονομικοί 

φορείς, ήτοι ο προσφεύγων, ο παρεμβαίνων και ο οικονομικός φορέας «…...», 

οι οποίοι υπέβαλαν τις με αριθμ. συστήματος 224610, 225504 και  227235 

προσφορές τους αντίστοιχα. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 

1/11.07.2021 Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την αποδοχή 

των προσφορών όλων των συμμετεχόντων ως πλήρεις και σύμφωνες με τη 

διακήρυξη και την ανακήρυξη του παρεμβαίνοντος ως προσωρινού αναδόχου, 

ο δε προσφεύγων κατατάχτηκε δεύτερος σε σειρα μειδοσίας. Με την 

προσβαλλόμενη εγκρίθηκε το ως άνω Πρακτικό. 

13. Επειδή ο προσφεύγων, ως προσφέρων του εν θέματι διαγωνισμού 

του οποίου η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή και κατατάχτηκε δεύτερος σε 

σειρά μειοδοσίας θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής κατά της προσβαλλόμενης ως βλαπτόμενος, ως προς το μέρος 

που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «…...», 

ερειδόμενο στη ζημία του από τυχόν παράνομη συμμετοχή τρίτου στον 

διαγωνισμό και στο επιδιωκόμενο όφελος από την απόρριψη της προσφοράς 

του (βλ. ΕΑ ΣτΕ 1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 512/2002, 517/2001), επιδιώκοντας 

ευλόγως να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση.  

 14. Επειδή το άρθρο 253 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Οι αναθέτοντες 

φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις 

και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της 

αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της 
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προστασίας του ανταγωνισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε 

να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης 

συμβάσεων.[…]». 

  15. Επειδή το άρθρο 281 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι όροι που 

περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις 

ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους 

προσφορών. 2. Τα έγγραφα της σύμβασης [...] του άρθρου 291 περιέχουν 

ιδίως: [...]  ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα 

επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα 

των υποψηφίων ή προσφερόντων, [...] ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση 

από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,[...] κ) τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),...». 

 16. Επειδή το άρθρο 308 του νόμου 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Προς το 

σκοπό εφαρμογής του άρθρου 305, αν οι αναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα 

κριτήρια αποκλεισμού ή επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι, 

εφαρμόζονται τα άρθρα 79, 80, και 81...». 

 17. Επειδή το άρθρο 309 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : « 1. Οι 

αναθέτοντες φορείς, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών που 

εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, 

παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας, βασιζόμενα στη σχετική 

σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους 

οργανισμούς...». 

 18. Επειδή το άρθρο 315 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «Η διεξαγωγή 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, 

αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής συμμετεχόντων, 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμβασης, καθορισμού 

προθεσμιών ολοκλήρωσης του συνόλου ή των επιμέρους διαδικασιών) 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art291
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art305
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#book_I
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art81
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πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 92 έως 

100, 103 και 104, αναλόγως εφαρμοζόμενα...». 

19. Επειδή το άρθρο 92 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «...6. Στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά 

μέσα, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36 όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 

υποβάλλονται σε (υπο)φακέλους (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο 

ηλεκτρονικό σύστημα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 36...». 

20. Επειδή στους όρους της διακήρυξης προβλέπεται ότι : «... 1.3 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την 

διακίνηση της αλληλογραφίας της ….. χρονικής διάρκειας δύο ετών .[...] 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

[Δεν τίθενται απαιτήσεις] 

2.2  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

[κάλυψη μέσω των προσκομιζομένων στην Τεχνική Προσφορά] 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε ισχύ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.[...] 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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. 1 και 3 

του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΤΕΥΔ), (Β/3698/16-

11-2016), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986.[...] 

2.4.2.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art92
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art92
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art103
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art22
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36_4
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36_5
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απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 

πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ 

Β1924/02-06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

ΕΣΗΔΗΣ ακολουθώντας την εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α 

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 [...] 

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 

,ράί και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη 

κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής[...] 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.9.Ι. της παρούσας διακήρυξης.[...] 

2.4.3.2 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 

"Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος της Διακήρυξης 
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1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί 

ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου (με ηλεκτρονική υπογραφή) 

με την οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της μελέτης και της 

διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και, ότι δύνανται 

να εκτελέσουν την υπηρεσία που ζητείται με τους όρους που τίθενται.[...] 

γ) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε ισχύ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.[...] 

ε) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά 

Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο 

υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και 

την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

[...] Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι 

υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει 

εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα 

ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε 

κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).[...] 

Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Η 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), [...] θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως 

προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης [...]». 

21. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η 

διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν 
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(ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 78/2007,19/2005, 31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε 

ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 

των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (Ολ ΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, 

τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά µη νόμιμη 

τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007). Επομένως, η 

αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους της διακήρυξης αυτοδεσμεύεται 

και είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει χωρίς παρεκκλίσεις, η δε 

παράβαση των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Παρομοίως, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 

τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και να υποβάλλουν την 

προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς. 

22. Επειδή, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να 

αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., 

C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 

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

σκέψη 25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα 

επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους 

όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise 

Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27). Περαιτέρω επιβάλλεται 

η εφαρμογή των όρων της διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους 

προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, 

απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 

2001, σ. Ι-7725, σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-

87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). 

23. Επειδή η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη διενέργεια 

των διαγωνισμών (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 

ΣτΕ 111/2006, 597/2007 κ. ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της 

αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς 

εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ 

Έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.).  Σύμφωνα, δε, με την εν 
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λόγω αρχή, δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι 

οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων 

στοιχείων που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 

24. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη 

διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να 

αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (βλ. ΣτΕ 

743/2000), σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την 

εφαρμογή τους κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). 

25. Επειδή, εξάλλου, σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη 

χρησιµοποιεί όρους, όπως «µε ποινή αποκλεισμού...», «µε ποινή 

απαραδέκτου….», «οι συµµετέχοντες πρέπει...» ή άλλους παρόµοιους, είναι 

προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε 

απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε απόρριψη της (βλ. Γνµδ ΝΣΚ 

70/2002). 

26. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη 

διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να 

αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (βλ. ΣτΕ 

743/2000), σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την 

εφαρμογή τους κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). 

27. Επειδή έχει κριθεί (βλ. Ελ. Συν 1739/2016 Μείζων Σύνθεση) ότι: α) 

ως «ηλεκτρονική υπογραφή» νοείται ένα σύνολο δεδομένων σε ηλεκτρονική 

μορφή, τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας, ενώ 
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ως «ψηφιακή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» νοείται εκείνη που 

συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα και είναι ικανή να καθορίσει 

ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του, έχει δημιουργηθεί με μέσα που ο 

υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και 

συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται, με τρόπο ώστε να μπορεί να 

εντοπισθεί επακόλουθη αλλοίωση των δεδομένων, β) για τη δημιουργία 

ψηφιακής υπογραφής απαιτείται ο υπογράφων να κατέχει διατεταγμένο υλικό 

ή λογισμικό που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των «δεδομένων 

δημιουργίας της υπογραφής», για την επαλήθευση των οποίων απαιτείται η 

χρήση των «δεδομένων επαλήθευσης υπογραφής» (κώδικες ή δημόσια 

κρυπτογραφικά κλειδιά) και η έκδοση ηλεκτρονικής Βεβαίωσης, ήτοι ψηφιακού 

πιστοποιητικού που συνδέει μονοσήμαντα τα «δεδομένα επαλήθευσης μιας 

υπογραφής» (ή δημόσιο κλειδί) με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και 

επιβεβαιώνει την ταυτότητα του, εξασφαλίζει τη γνησιότητα του 

υπογραφόμενου κατ` αυτόν τον τρόπο εγγράφου, την ακεραιότητα του, την 

εμπιστευτικότητα και τη μη αποποίηση της ευθύνης του υπογράφοντος, γ) η 

ψηφιακή υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, ήτοι 

ηλεκτρονική βεβαίωση που εκδίδεται από «πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης» και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας 

υπογραφής, ήτοι από διάταξη που διασφαλίζει, αφενός ότι τα δεδομένα 

δημιουργίας υπογραφής που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατ` ουσίαν μοναδικά 

και απόρρητα και δεν μπορούν με εύλογη βεβαιότητα να αντληθούν από 

αλλού, ενώ προστατεύονται αποτελεσματικά από το νομίμως υπογράφοντα 

κατά της χρησιμοποίησης τους από τρίτους και αφετέρου ότι η υπογραφή 

προστατεύεται από πλαστογραφία με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας, 

επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, τόσο κατά το ουσιαστικό όσο και κατά το 

δικονομικό δίκαιο, ενώ συνιστά μέθοδο απόδειξης της γνησιότητας του 

ηλεκτρονικού εγγράφου. Επομένως, τα ηλεκτρονικά έγγραφα που φέρουν 

ασφαλή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή εξομοιώνονται, από πλευράς 

έννομων συνεπειών, πλήρως, με τα ιδιοχείρως υπογεγραμμένα έγγραφα και 

αναπτύσσουν αυξημένη αποδεικτική δύναμη (άρθρο 445 ΚΠολΔ) και, εφόσον 

η γνησιότητα του περιεχομένου τους δεν αμφισβητείται, αποτελούν πλήρη 
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απόδειξη ότι η δήλωση που περιέχουν προέρχεται από τον ψηφιακώς 

υπογράφοντα δ) τα πιστοποιητικά δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής που 

έχουν εκδοθεί από φορέα παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστημένο 

σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους καλυπτόμενους από τη 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική υπογραφή τομείς, 

συνεπάγονται τις ίδιες έννομες συνέπειες με τις αντίστοιχες υπηρεσίες 

πιστοποίησης, που παρέχονται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 

οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τα δε προϊόντα ψηφιακής 

υπογραφής, τα οποία συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, συνεπάγονται τις ίδιες έννομες συνέπειες με τα αντίστοιχα προϊόντα 

ψηφιακής υπογραφής, τα οποία προέρχονται από την Ελλάδα, ε) ηλεκτρονικό 

έγγραφο είναι το σύνολο των δεδομένων, τα οποία, αφού εγγραφούν στο 

μαγνητικό δίσκο ενός Η/Υ, αποτυπώνονται στη συνέχεια, κατά τρόπο 

αναγνώσιμο από τον άνθρωπο, στην οθόνη του Η/Υ ή εκτυπώνονται στον 

προσαρτημένο εκτυπωτή (print - out) και αποτελούν απεικόνιση της εγγραφής 

που έχει καταχωρηθεί στη μαγνητική επιφάνεια του σκληρού δίσκου του Η/Υ. 

Συνεπώς, έγγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά, με χρήση προηγμένης 

ηλεκτρονικής (ψηφιακής) υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 

99/93/ΕΚ, θεωρούνται νομίμως υπογεγραμμένα, έχουν δε την ίδια νομική και 

αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και έχουν 

ισχύ πρωτοτύπου με την έκδοση τους και μόνο, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε επικύρωση τους.  

28. Επειδή από το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας καθίσταται σαφές 

ότι: α) η ψηφιακή υπογραφή στοχεύει στην αντικατάσταση της φυσικής 

υπογραφής παρέχοντας παράλληλα και τα εχέγγυα γνησιότητά της, ήτοι 

ταυτίζεται με την πρωτότυπη ιδιόγραφη υπογραφή, που φέρει θεώρηση 

γνησίου της, και β) συνιστά ουσιώδη τύπο, δεδομένης της υποχρεωτικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής των προσφορών, η παράλειψη του 

οποίου δεν δύναται να θεραπευθεί. 

29. Επειδή, όπως παγίως έχει κριθεί από τη νομολογία, βάσει των 

αρχών της ισότητας, της τυπικότητας και της διαφάνειας που διέπουν τη 

διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει 
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να υποβάλει μόνον τα αξιούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη 

διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, και κατά συνέπεια, 

ανεξαρτήτως παντός άλλου, δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για 

δικαιολογητικά μη απαιτούμενα από τη διακήρυξη (ΕΑ ΣτΕ 18, 19/2011, 

3703/2010, 1616, 254/2008, 318/2013 ΔΕφΑθ (ΑΣΦ).  

30. Επειδή, το ΤΕΥΔ παρέχει προαπόδειξη προς τον σκοπό της 

επιτάχυνσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και ελάφρυνσης των 

διαγωνιζομένων από την υποχρέωση προσκόμισης πολυάριθμων 

πιστοποιητικών και εγγράφων ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και 

επιλογής, ιδίως επί τον σκοπό της διευκόλυνσης συμμετοχής μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και τη μείωση του χρόνου προετοιμασίας μιας προσφοράς. 

Ενέχει δε προϋποθέτει και ερείδεται επί μιας καταρχήν εμπιστοσύνης ως 

προς τον υποβάλλοντα οικονομικό φορέα και όσον αφορά τα εξ αυτού 

δηλούμενα, τα οποία θα ελεγχθούν επισταμένως κατά το στάδιο αξιολόγησης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης πριν την οριστικοποίηση της ανακήρυξής του 

ως αναδόχου.  

 31. Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η προσφορά του 

παρεμβαίνοντος πρέπει να απορριφθεί διότι κατά παράβαση του όρου 2.4.3.2 

της διακήρυξης το ΤΕΥΔ και δύο υπεύθυνες δηλώσεις δεν φέρουν την 

εταιρική σφραγίδα. Επίσης, προβάλλει ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος υπέβαλε 

με την προσφορά του δύο Πρακτικά ΔΣ, τα οποία δεν φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή παρά τις απαιτήσεις του όρου 2.4.2.5 της διακήρυξης. Περαιτέρω, 

τα προσκομισθέντα από τον παρεμβαίνοντα Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 

22301:2012, ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 και ISO 27001¨2013 έχουν ως 

πεδίο εφαρμογής ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ και όχι 

ταχυδρομικές υπηρεσίες και άρα κατά τον προσφεύγοντα δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις του όρου 2.2.7 της διακήρυξης. Τέλος ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται 

ότι το ΤΕΥΔ του παρεμβαίνοντος εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις καθώς δεν έχει 

συμπληρωμένο πλήρως το Μέρος IV Β, παρόλο που το πρότυπο ΤΕΥΔ που 

εμπεριέχεται στη διακήρυξη το περιλαμβάνει. 

32. Επειδή από τη συνδυαστική εφαρμογή των όρων 2.2.9.2.1 και 

2.4.2.5 της διακήρυξης προκύπτει ότι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 
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υποβάλλουν προς προαπόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής και τη 

μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού το ΤΕΥΔ, ψηφιακώς υπογεγραμμένο 

από το νόμιμο εκπρόσωπό τους. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον όρο 2.4.3.2 της 

διακήρυξης απαιτείται να προσκομιστεί, επί ποινή αποκλεισμού, με την 

προσφορά, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

διαγωνιζόμενου, ψηφιακώς υπογεγραμμένη, με την οποία θα δηλώνεται ότι 

έλαβε γνώση των όρων της μελέτης και της διακήρυξης, τους οποίους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι δύναται να εκτελέσει την 

υπηρεσία που ζητείται με τους όρους που τίθενται. Επισημαίνεται δε στον ίδιο 

όρο ότι σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται 

να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το 

οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης 

και θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και 

υπογραφή). Ουδόλως δε προκύπτει από τα αναφερόμενα εντός παρενθέσεως 

ότι το ΤΕΥΔ και οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται με την προσφορά 

θα πρέπει να φέρουν και τη σφραγίδα της συμμετέχουσας εταιρείας, και δη 

επί ποινή αποκλεισμού, καθώς με τα εντός παρενθέσεως προβλεπόμενα 

απλώς επεξηγείται το φυσικό πρόσωπο που φέρει εξουσίας εκπροσώπησης 

της εταιρείας, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από τον προσφεύγοντα 

τυγχάνουν απορριπτέα ως αβάσιμα, ενώ αλυσιτελώς ο παρεμβαίνων 

ισχυρίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο επίμαχος όρος αντίκειται στο άρθρο 38 

του ν. 4811/2021 με το οποίο τίθεται απαγόρευση θέσπισης απαίτησης θέσης 

εταιρικής σφραγίδας για την εγκυρότητα πράξεων νομικών προσώπων 

εγεγραμμένων στο ΓΕΜΗ. 

33. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο 

παρεμβαίνων υπέβαλε το ΤΕΥΔ και τις υπ’ αριθμ. 8 και 9 υπεύθυνες 

δηλώσεις, ψηφιακώς υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπό του δίχως 

να φέρουν εταιρική σφραγίδα. Ο δε προσφεύγων δεν αμφισβητεί ότι το 

πρόσωπο που υπογράφει το ΤΕΥΔ και τις υπεύθυνες δηλώσεις αποτελεί το 

νόμιμο εκπρόσωπο του παρεμβαίνοντος. Αλυσιτελώς ο παρεμβαίνων 

προβάλλει ότι και το έγγραφο υπό τίτλο «τεχνική προσφορά» και ο πίνακας 
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συμβάσεων που προσκομίστηκαν από τον προσφεύγοντα με την προσφορά 

του φέρουν την ίδια πλημμέλεια, ενώ αβασίμως επικαλείται εφαρμογή ενιαίου 

μέτρου κρίσης καθώς εν προκειμένω τα επίμαχα έγγραφα του 

προσφεύγοντος που δεν φέρουν εταιρική σφραγίδα δεν αποτελούν 

υπεύθυνες δηλώσεις, για τις οποίες προβάλλεται η σχετική πλημμέλεια από 

τον προσφεύγοντα. Επομένως, δοθέντος ότι κατά τα εκτεθέντα στην 

προηγούμενη σκέψη, δεν απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η θέση της 

εταιρικής σφραγίδας επί των υποβαλλόμενων με την προσφορά υπεύθυνων 

δηλώσεων, ορθώς δεν απορρίφθηκε η προσφορά του παρεμβαίνοντος και ο 

σχετικός λόγος της προσφυγής τυγχάνει απορριπτέος ως αβάσιμος. 

34. Επειδή, περαιτέρω, στον όρο 2.4.3.2 προβλέπεται ότι με την 

προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι 

ανώνυμη εταιρεία, ως νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, το ισχύον 

καταστατικό αυτής, τα Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και το 

Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το 

Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση του διαγωνιζόμενου. Ουδόλως 

δε προβλέπεται στη διακήρυξη απαίτηση υποβολής με την προσφορά και των 

Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου περί συμμετοχής στο διαγωνισμό και 

εκπροσώπησης του διαγωνιζόμενου και άρα, κατά τα εκτεθέντα υπό σκέψη 

29, τυχόν υποβολή τους χωρίς να φέρουν ψηφιακή υπογραφή κατά την 

απαίτηση του όρου 2.4.2.5 της διακήρυξης δεν μπορεί να οδηγήσει σε 

αποκλεισμό προσφοράς. 

35. Επειδή, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της προσφοράς του 

παρεμβαίνοντος, πέραν των υποβληθέντων κατά τον όρο 2.4.3.2 της 

διακήρυξης νομιμοποιητικών εγγράφων, προσκομίστηκαν και εκ περισσού τα 

από 24.06.2017 και 24.05.2021 Πρακτικά ΔΣ περί εκπροσώπησης και 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, τα οποία δε φέρουν ψηφιακή υπογραφή αν και 

έχουν συνταχθεί από τον παρεμβαίνοντα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα εν λόγω 

έγγραφα δεν αποτελούν αξιούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, νομίμως 

κρίθηκε αποδεκτή η προσφορά του παρεμβαίνοντος παρά το γεγονός ότι τα 

Πρακτικά ΔΣ δε φέρουν ψηφιακή υπογραφή και ο σχετικός λόγος της 

προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Ενόψει δε τούτου, 
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αλυσιτελώς ο παρεμβαίνων προβάλλει ότι έχει προσκομίσει υπεύθυνη 

δήλωση περί βεβαίωσης της ακρίβειας των υποβληθέντων με την προσφορά 

του ιδιωτικών εγγράφων, ενώ αβασίμως ισχυρίζεται ότι τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα αποτελούν δικαιολογητικά κατακύρωσης καθώς στον όρο 2.4.3.2 της 

διακήρυξης σαφώς προβλέπεται η υποβολή τους και με την προσφορά. 

36. Επειδή, πέραν των ανωτέρω, στον όρο 2.2.7 της διακήρυξης τίθεται 

ως κριτήριο επιλογής οι διαγωνιζόμενοι να διαθέτουν σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας σε ισχύ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα από διαπιστευμένους 

προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης. Επίσης στον όρο 2.4.3.2 της διακήρυξης 

προβλέπεται ότι το ως άνω πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί και με την 

τεχνική προσφορά. Ωστόσο, δεν προβλέπεται ρητώς από τη διακήρυξη, ούτε 

το συγκεκριμένο είδος πιστοποιητικού που πρέπει να προσκομιστεί ούτε ότι 

πρέπει να αναφέρεται ότι καλύπτει ειδικώς το πεδίο «ταχυδρομικές 

υπηρεσίες». 

37. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο 

παρεμβαίνων προσκόμισε πέντε πιστοποΙητικά ποιότητας, τα τέσσερα εκ των 

οποίων αφορούν το πεδίο «ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» και το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 45001:2018 στο οποίο 

ρητώς αναγράφεται ως πεδίο εφαρμογής «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ». Συνεπώς, ο παρεμβαίνων καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης 

περί διάθεσης συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε ισχύ σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης 

και ο σχετικός λόγος της προσφυγής τυγχάνει απορριπτέος ως αβάσιμος. 

38. Επειδή, ως έχει εκτεθεί υπό σκέψη 32, οι συμμετέχοντες οφείλουν 

να υποβάλλουν ΤΕΥΔ προς απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής. 

Επισημαίνεται ότι, αν και στη διακήρυξη δεν προβλέπεται κριτήριο 

χρηματοοικονομικής επάρκειας, ο αναθέτων φορέας δεν έχει προσαρμόσει το 

αναρτηθέν στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού υπόδειγμα ΤΕΥΔ κατά τις 

προβλέψεις της διακήρυξης δια της διαγραφής των σχετικών πεδίων της 

Ενότητας Β του Μέρους IV. 
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39. Επειδή, ως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο 

παρεμβαίνων έχει συμπληρώσει στα πεδία της Ενότητας Β του Μέρους IV του 

υποβληθέντος με την προσφορά ΤΕΥΔ του, τη διατύπωση «δεν απαιτείται 

από την διακήρυξη». Δοθέντος δε ότι, ως έχει προεκτεθεί, δεν τίθεται στη 

διακήρυξη καμία απαίτηση χρηματοοικονομικής επάρκειας, ορθώς ο 

αναθέτων φορέας έκρινε αποδεκτή την προσφορά του παρεμβαίνοντος και ο 

σχετικός λόγος της προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. 

40. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση. 

41. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. 

42. Επειδή η παρέμβαση πρέπει να γίνει δεκτή. 

43. Επειδή, ύστερα από τα εκτεθέντα στη σκέψη 41, πρέπει να 

καταπέσει το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων (άρθρα 363 παρ.5 του 

ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Δέχεται την παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου.  

 

 

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 23 Αυγούστου 2021 και εκδόθηκε στις 3 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ       


