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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 27.02.2019 με την εξής σύνθεση: 

Σταυρούλα Κουρή Πρόεδρος, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου - Εισηγήτρια και Μαρία-

Ελένη Σιδέρη, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 30.01.2018 (ημεροχρονολογία ανάρτησης 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προδικαστική Προσφυγή 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 123/31.01.2019 της εταιρίας με την επωνυμία [....], 

νομίμως εκπροσωπούμενης.  

Κατά του ΔΗΜΟΥ [....] και της υπ’αριθ. 6/2019 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κατά το μέρος που με αυτήν εγκρίθηκε το 

υπ’αριθ. 1/16.01.2019 Πρακτικό αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής-τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και έγινε δεκτή, μεταξύ 

άλλων, και η προσφορά του συνδιαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα [....] με 

συστημικό αριθμό 117328. 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Eπειδή, με την Προδικαστική Προσφυγή της, η προσφεύγουσα 

επιδιώκει την ακύρωση της με αριθ. 6/2019 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου [....] κατά το μέρος που με αυτήν, κατά το στάδιο 

αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, 

πέραν της δικής της προσφοράς και των προσφορών των συνδιαγωνιζόμενων 
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οικονομικών φορέων [....] και [....], έγινε αποδεκτή και η προσφορά του 

συνδιαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα [....].  

2. Επειδή, με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 25645/2018 Διακήρυξη 

προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός (κάτω των ορίων) 

με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» σε 4 

υποομάδες (Ομάδα Α : Λαμπτήρες, Ομάδα Β : Ποικίλο Ηλεκτρολογικό Υλικό, 

Ομάδα Γ : Καλώδια, Ομάδα Δ : Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος), με δικαίωμα 

υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες ή και το σύνολο των 

ομάδων του συμβατικού αντικειμένου, σε κάθε δε περίπτωση για το σύνολο των 

ειδών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 162.567,30 ευρώ 

(χωρίς ΦΠΑ) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό). Η εν λόγω 

Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 22.10.2018, όπου 

έλαβε Συστημικό Αριθμό 63923. Ως καταληκτική ημεροχρονολογία υποβολής 

προσφορών ορίστηκε η 16.11.2018 και ως ημερομηνία αποσφράγισης αυτών η 

22.11.2018. Κατά το στάδιο αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών έγιναν αποδεκτές οι προσφορές της 

προσφεύγουσας, του οικονομικού φορέα [....] και των οικονομικών φορέων [....] 

και [....], και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η συμμετοχή των ως άνω κατά το 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.  

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

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

Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 257485354959 0401 0032), 

ποσού 812,84 €, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας της δημοπρατούμενης σύμβασης.  

4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του 

(προμήθεια) και της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους 162.567,30 €  

χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ανώτερης αξίας των 60.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 345 
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παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως και του χρόνου αποστολής δημοσίευσής του, 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 και στη δικαιοδοσία της 

Α.Ε.Π.Π., και συνεπώς παραδεκτώς κατά τούτο ασκείται η εν λόγω 

Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. 

5. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή έχει κατατεθεί 

εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 (περ.α΄), δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη 

αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και 

κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους στις 23.01.2019, οπότε και έλαβαν 

γνώση αυτής οι συμμετέχοντες, ενώ η υπόψη Προσφυγή ασκήθηκε στις 

30.01.2019, ήτοι εντός της εκ του νόμου δεκαήμερης προθεσμίας.  

6. Επειδή, το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας στοιχειοθετείται 

στο γεγονός ότι η προσφορά της για το σύνολο των υποομάδων του 

συμβατικού αντικειμένου έχει γίνει αποδεκτή κατά το στάδιο αξιολόγησης των 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, και επομένως θα 

συμμετάσχει στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας (αποσφράγιση 

οικονομικών προσφορών),  όπως και ο συνδιαγωνιζόμενός της οικονομικός 

φορέας [....], του οποίου, κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, η 

προσφορά θα έπρεπε να έχει απορριφθεί συνολικά. 

7. Επειδή, με την υπό κρίση Προσφυγή της, η προσφεύγουσα 

στρέφεται κατά της με αριθ. 6/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου [....] κατά το μέρος που με αυτήν, κατά το στάδιο αξιολόγησης των 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, πέραν της δικής 

της προσφοράς και των προσφορών των συνδιαγωνιζόμενων οικονομικών 

φορέων [....] και [....], έγινε αποδεκτή και η προσφορά του συνδιαγωνιζόμενου 

οικονομικού φορέα [....] για το σύνολο των υποομάδων του συμβατικού 

αντικειμένου,  οπότε αποφασίστηκε η συμμετοχή του στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. Εν προκειμένω, με τον πρώτο λόγο προσφυγής της η 

προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι, κατά παράβαση του όρου 2.1.5 της διακήρυξης 

και του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπου απαιτείται η εγγύηση 
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συμμετοχής να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της 

σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ο 

οικονομικός φορέας [....] προσκόμισε εγγυητική επιστολή με αριθ. 2459 του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, χωρίς να αναφέρει τα στοιχεία της 

σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Με το δεύτερο λόγο προσφυγής της, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, κατά 

παράβαση του άρθρου 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων με τίτλο «Παράδοση-

Παραλαβή» όπου απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να ορίζουν σαφώς στην 

προσφορά τους το χρόνο παράδοσης του υλικού, ο οικονομικός φορέας [....] 

δεν προσκόμισε κάποια δήλωση, βεβαίωση ή άλλο έγγραφο που να ορίζει τον 

χρόνο παράδοσης του υλικού και γενικώς δεν προσδιόρισε με κανέναν τρόπο 

αυτόν. Τέλος, με τον τρίτο λόγο προσφυγής της η προσφεύγουσα ισχυρίζεται 

ότι, κατά παράβαση των οριζόμενων στο Παράρτημα  της Διακήρυξης με τίτλο 

«Μελέτη-Τεχνικές Προδιαγραφές» και στο άρθρο 2.4.3.2. της διακήρυξης, όπου 

απαιτείται η τεχνική προσφορά να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ο 

οικονομικός φορέας [....] δεν προσκόμισε κανένα απολύτως δικαιολογητικό 

έγγραφο ή τεχνικό φυλλάδιο που να τεκμηριώνει την καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η προσφεύγουσα 

ισχυρίζεται ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «Κατεβαλάκη Ιωάννη» θα 

πρέπει να απορριφθεί και ως εκ τούτου να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 

απόφαση κατά το μέρος τούτο. 

8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με το υπ’αριθ. πρωτ. 

3435/08.02.2019 έγγραφό της απέστειλε τις απόψεις της επί της υπόψη 

Προσφυγής, όπου αναφορικά με τον πρώτο λόγο προσφυγής υποστηρίζει ότι : 

«τα αναγραφόμενα σε εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων (Δημόσιος Φορέας), μιας και δεν αναφέρεται ρητά 

στην Διακήρυξη του διαγωνισμού με ποια στοιχεία θα εκδίδονται, γίνονται δεκτές 

από την επιτροπή, από την στιγμή που αναφέρονται σε αυτές: ο τίτλος του 

διαγωνισμού, το αντίστοιχο ποσό εγγυοδοσίας και ο φορέας που απευθύνονται. 
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Εάν σε αντίθετη περίπτωση η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή είχε εκδοθεί από 

ιδιωτικό τραπεζικό ίδρυμα, θα έπρεπε να αναφέρονται όλα αυτά τα στοιχεία που 

ζητούνται από την Διακήρυξη του διαγωνισμού», αντικρούοντας ως εκ τούτου 

ως αβάσιμο τον οικείο λόγο. Ομοίως ως αβάσιμο αντικρούει η αναθέτουσα αρχή 

και τον δεύτερο λόγο προσφυγής, υποστηρίζοντας ότι : «με την συμμετοχή και 

μόνο κάποιας επιχείρησης στο διαγωνισμό και από την στιγμή που δεν έχει 

κατατεθεί από την επιχείρηση ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης, αυτή 

αποδέχεται αυτόματα τους όρους της Διακήρυξης, ένας εκ τον οποίον στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτός που αναφέρεται στο άρθρο 6.1.1 «Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά που περιγράφονται στον 

Ενδεικτικό Προϋπολογισμό (ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας), σε 

διάστημα πέντε (5) ημερών από την έγγραφη παραγγελία τους στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου [....] (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό)», με συνέπεια για 

τον λόγο αυτόν κατά την αναθέτουσα αρχή να μην απαιτούνται η υποβολή 

δήλωσης που θα αναφέρεται στον χρόνο παράδοσης του υλικού. Τέλος, 

αναφορικά με τον τρίτο λόγο προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει ότι : 

«από την στιγμή που στην προσφορά της επιχείρησης [....] περιλαμβάνεται η 

από 14/11/2018 Υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στο άρθρο 2.4.3.2 της 

Διακήρυξης και αναφέρει ότι: «Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 

και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 

¨Τεχνικές Προδιαγραφές¨ του Παραρτήματος «Μελέτη – Τεχνικές 

Προδιαγραφές» της Διακήρυξης» και από την στιγμή που η Τεχνική περιγραφή 

της Διακήρυξης δεν ζητά την κατάθεση αποδεικτικών εγγράφων (π.χ 

prospectus), η επιτροπή θεωρεί κατά την κρίση της ότι η κατατεθείσα Υπεύθυνη 

δήλωση πληροί τους όρους του άρθρου 2.4.3.2 της Διακήρυξης», κρίνοντας ως 

αβάσιμο και τον τρίτο λόγο προσφυγής. 

9. Επειδή, στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Εγγυήσεις) προβλέπεται: 

«[…] 3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά  ή 

χρηματοδοτικά  ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

περιπτώσεων β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α`13) που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
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Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 4. Οι εγγυήσεις του 

παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις 

δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 

του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, τα ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέρσντος και την «καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών», του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος 

της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης». 

10. Επειδή, κατά τους όρους της υπόψη διακήρυξης, η οποία θέτει το 

κανονιστικό πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού, προβλέπεται στο άρθρο 2.1.5 με 

τίτλο «Εγγυήσεις» ότι : «Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 

εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ 
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και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι 

εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν 

ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 

επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών38, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των 

εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους» και 

στο άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης με τίτλο «Εγγύηση συμμετοχής»  ότι : 

«2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής44, που ανέρχεται στο ποσό 

των (3.251,35€) τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ένα ευρώ και τριάντα πέντε 
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λεπτών για το σύνολο του προϋπολογισμού (Ομάδα Α & Ομάδα Β & Ομάδα Γ & 

Ομάδα Δ)…..». Περαιτέρω, στο άρθρο 2.4.3  με τίτλο «Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» και δη αναφορικά με το 

περιεχόμενο του φακέλου τεχνικής προσφοράς προβλέπεται ότι : «…… 2.4.3.2 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που δηλώνεται ότι: H τεχνική προσφορά 

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

αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος 

«Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές» 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», ενώ στο 

Παράρτημα της Διακήρυξης με τίτλο «Μελέτη Ηλεκτρολογικού 2018» υπό τον 

τίτλο ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές» προβλέπεται ότι : «Τα ηλεκτρολογικά υλικά 

οφείλουν να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, 

και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ όπως και με τα κείμενα εναρμόνισης που 

εκδίδονται και ισχύουν στην ευρωπαϊκή ένωση. Επίσης πρέπει να είναι από 

υψηλής ποιότητας υλικά και από αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους. 2 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις 

διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας. Σε ότι αφορά στους λαμπτήρες led, τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά τους ορίζονται ως κάτωθι : Λαμπτήρας LED, compacta, 

E27, 15W (α/α 34) Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας θα τηρεί τις 

παρακάτω προδιαγραφές: Τάση λειτουργίας: 220 – 240 V, Βαθμός προστασίας: 

>ΙΡ 60, Κάλυκας: Ε27, Μετρούμενη φωτεινή ροή: 1.400 lm και άνω, 

Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ – 6500K, Ισχύς: 15 W και κάτω, Ενεργειακή 

κλάση : Α+ και άνω. Λαμπτήρας LED, E27, 15W (α/α 35) Ο λαμπτήρας LED 

εξοικονόμησης ενέργειας θα τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές: Τάση 

λειτουργίας: 220 – 240 V, Κάλυκας: Ε27, Μετρούμενη φωτεινή ροή: 1.200 lm και 

άνω, Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ – 6500K, Ισχύς: 15 W και κάτω. 

Λαμπτήρας LED, E27, 20W (α/α 36) Ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης 

ενέργειας θα τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές: Τάση λειτουργίας: 220 – 240 V, 
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Κάλυκας: Ε27, Μετρούμενη φωτεινή ροή: 2.200 lm και άνω, Θερμοκρασία 

χρώματος: 2700Κ – 6500K, Ισχύς: 20 W και κάτω. 3 Λαμπτήρας LED, E27, 

24W (α/α 37) Ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας θα τηρεί τις 

παρακάτω προδιαγραφές: Τάση λειτουργίας: 220 – 240 V, Κάλυκας: Ε27, 

Μετρούμενη φωτεινή ροή: 2.400 lm και άνω, Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ – 

6500K, Ισχύς: 24 W και κάτω, Ενεργειακή κλάση : Α+ και άνω. Λαμπτήρας LED, 

E27 ή Ε40, 30W (α/α 38) Ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας θα τηρεί 

τις παρακάτω προδιαγραφές: Τάση λειτουργίας: 220 – 240 V, Κάλυκας: Ε27 ή 

Ε40, Μετρούμενη φωτεινή ροή: 2.300 lm και άνω, Θερμοκρασία χρώματος: 

2700Κ – 6500K, Ισχύς: 30 W και κάτω. Λαμπτήρας LED, E27 ή Ε40, 40W (α/α 

39) Ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας θα τηρεί τις παρακάτω 

προδιαγραφές: Τάση λειτουργίας: 220 – 240 V, Κάλυκας: Ε27 ή Ε40, 

Μετρούμενη φωτεινή ροή: 3.200 lm και άνω, Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ – 

6500K, Ισχύς: 40 W και κάτω 4». Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 της Διακήρυξης με 

τίτλο «Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης» και στο άρθρο 6.1. με τίτλο «Χρόνος 

παράδοσης» προβλέπεται ότι : «6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει 

τα υλικά που περιγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό (ανάλογα με τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας), σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 

παραγγελία τους στις εγκαταστάσεις του Δήμου [....] (Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικό)». 

11. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και δεσμεύει, τόσο 

την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, 53/2011, ΕΣ 

Πράξεις Tµήµατος VI 78/2007, 19/2005, 31/2003 κλπ), όσο και τους 

διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση ουσιωδών διατάξεων της Διακήρυξης οδηγεί 

σε ακυρότητα των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες 

εγκρίνονται οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας, καθώς και το αποτέλεσμα του 

Διαγωνισμού (ΣτΕ 2772/1986, 3670/1992, 2137/1993 κλπ). Αντιστοίχως, η 

παράβαση τέτοιων διατάξεων της Διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, 

καθιστά απαράδεκτες τις υποβληθείσες προσφορές τους. Άλλωστε, η αρχή της 

δεσμευτικότητας της Διακήρυξης κατοχυρώνεται και στο ενωσιακό δίκαιο, αφού 
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κάθε απόκλιση από τους όρους αυτής, αποτελεί παραβίαση της αρχής της 

ισότητας των διαγωνιζομένων (ΔΕΕ, Απόφαση της 18.10.2001, Υπόθεση C-

19/00 Siac Construction Ltd, σκέψεις 34 και 44, ΔΕΕ, Απόφαση της 25.04.1996, 

Υπόθεση C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, σκέψη 54 κλπ). 

12. Επειδή, η αρχή της διαφάνειας, προϋποθέτει ότι όλοι οι όροι και 

τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με 

σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού ή στη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, κατά τρόπο ώστε, αφενός να παρέχεται σε όλους 

τους  ευλόγως  ενημερωμένους  και  κανονικά  επιμελείς υποψηφίους η 

δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν 

με  τον  ίδιο  τρόπο  και,  αφετέρου,  να  καθίσταται  δυνατός  ο  εκ  μέρους  της 

αναθέτουσας  αρχής  αποτελεσματικός  έλεγχος  του  εάν  οι  προσφορές  των 

υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση 

(ΔΕΕ C-496/1999,  CAS  Succhi  di  Frutta SpA, σκέψη 111 κλπ). 

13. 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). 

14. Επειδή, σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας που διέπει την 

διαδικασία της αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 

4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 111/2006, 597/2007 κ. ά.) 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. Συνακόλουθα,  μόνο όταν έχει 

τεθεί όρος στη Διακήρυξη επί ποινή αποκλεισμού - είτε ουσιαστικός, είτε 

τυπικός - κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να επικαλεσθεί παράβασή του και 
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να επιδιώξει τον αποκλεισμό των άλλων διαγωνιζόμενων, προς διασφάλιση της 

αρχής της διαφάνειας, του ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων (βλ. ΣτΕ 194/2011).  

15.  Επειδή, αναφορικά με τον πρώτο λόγο προσφυγής, και δη τους 

ισχυρισμούς της προσφεύγουσας περί του μη σύννομου περιεχομένου της 

εγγυήσεως συμμετοχής του συνδιαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα [....] διότι το 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που προσκόμισε δεν 

φέρει τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, γίνονται δεκτά τα εξής : Όπως συνάγεται από τη 

διάταξη του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 

2.1.5. της Διακήρυξης, η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να παρέχεται και με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Σε 

συνέχεια της ρύθμισης αυτής, με το υπ’αριθ. πρωτ.  (0) 39447_17/24.04.2017 

έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα :«Εγγυοδοτικές 

Παρακαταθήκες Τ.Π. &Δανείων» διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την ειδική 

νομοθεσία που διέπει το Τ. Π. και Δανείων, (άρθρο 4 Π.Δ. της 30 12.1926 /3 1. 

1927, «Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά 

τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων»), συστήνονται εγγυοδοτικές 

παρακαταθήκες με τις οποίες παρέχονται εγγυήσεις συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς για την κατασκευή δημοσίων έργων ή για προμήθειες δημοσίου 

τομέα και εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση όρων των συμβάσεων, στις οποίες 

περιέχονται : 1. ο αριθμός του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης, 2. η 

ημερομηνία έκδοσης του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης, 3. ο εκδότης 

(Τ .Π. και Δανείων), 4. η υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, 5. το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, 6. η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του καταθέτη 

(προμηθευτή), ο οποίος συστήνει την παρακαταθήκη ως εγγύηση συμμετοχής, 

7. ο αριθμός της διακήρυξης, 8. ο ακριβής τίτλος του διαγωνισμού και η 
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ημερομηνία διεξαγωγής του. Εν προκειμένω, πράγματι από την επισκόπηση 

του περιεχομένου της επίμαχης εγγύησης συμμετοχής προκύπτει ότι σε αυτήν 

δεν αναγράφεται ο αριθμός της διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, σε κάθε δε περίπτωση η ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού, αναγράφεται όμως ότι το εν λόγω γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης υποβάλλεται : «ως εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία 

σύναψης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το Δήμο [....]». Ήτοι, στο 

προσκομισθέν γραμμάτιο ναι μεν γίνεται αναφορά στο αντικείμενο του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού του Δήμου [....], χωρίς όμως να προσδιορίζεται 

ειδικά ο αριθμός της διακήρυξης και ο καταληκτικός χρόνος υποβολής 

προσφορών ή/και διενέργειας του διαγωνισμού, με συνέπεια λόγω της ελλιπούς 

αναφοράς των ως άνω στοιχείων να μην εξακριβώνεται εκ πρώτης όψεως ότι η 

προσκομισθείσα εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνον στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό. Παρόλα αυτά, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι εν 

προκειμένω ο συνδιαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας [....] προσκόμισε 

ηλεκτρονικά ως εγγύηση συμμετοχής για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό το 

υπ’αριθ. 2459/13.11.2018 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης  σε πρωτότυπη 

μορφή, με συνέπεια εκ του πρωτοτύπου της εγγυήσεως να διασφαλίζεται ότι το 

συγκεκριμένο γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης έχει προσκομισθεί ως 

εγγύησης συμμετοχής μόνον για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό του Δήμου [....], 

οπότε η  έλλειψη αναφοράς στα ως άνω στοιχεία καθίσταται επουσιώδης. 

Άλλωστε, όπως επισημαίνει και η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις της, σε 

περίπτωση κατάπτωσης του ποσού, αυτό πληρώνεται στην αναθέτουσα αρχή 

με την κατάθεση του γραμματίου και με απλή επιστολή, δηλ. επί τη εμφανίσει, 

με συνέπεια να μην τίθεται ζήτημα εξόφλησης του ποσού της εγγύησης στην 

αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής. Τούτων δοθέντων, 

απορρίπτεται ως αβάσιμος ο πρώτος λόγος προσφυγής.  

16. Επειδή, αναφορικά με την απόρριψη της προσφοράς του 

οικονομικού φορέα [....] για τον λόγο ότι δεν προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση ή 

βεβαίωση που να ορίζει τον χρόνο παράδοσης των υλικών, κατ’εφαρμογή της 

απαίτησης του άρθρου 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, όπως η αιτίαση αυτή 
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προβάλλεται με τον δεύτερο λόγο προσφυγής, γίνονται δεκτά τα εξής : Όπως 

ρητώς ορίζεται στο Κεφάλαιο 6 της Διακήρυξης, όπου περιγράφονται οι ειδικοί 

όροι εκτέλεσης της σύμβασης, και στο άρθρο 6.1. αυτής με τίτλο «Χρόνος 

παράδοσης υλικών» : « 6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά 

που περιγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό (ανάλογα με τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας), σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την έγγραφη παραγγελία 

τους στις εγκαταστάσεις του Δήμου [....] (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό) …..», 

ήτοι η επίμαχη απαίτηση περιγράφεται κατ’αρχήν ως ειδικός όρος εκτέλεσης της 

δημοπρατούμενης σύμβασης, ο οποίος δεσμεύει τον εκάστοτε ανάδοχο αυτής.  

Παρόλα αυτά, στο άρθρο 8 του τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων, οι όροι του 

οποίου είναι εξίσου δεσμευτικοί για τους διαγωνιζόμενους καθότι αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της διακήρυξης, προβλέπεται ότι : «Το προσφερόμενο 

είδος θα παραδίδεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες, στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου [....], έως πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του. Από τους 

διαγωνιζόμενους θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά τους, ο χρόνος 

παράδοσης του υλικού», ήτοι εν προκειμένω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών 

ανάγεται σε στοιχείο που πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να προσδιορίζουν με την 

προσφορά τους.  Μάλιστα, η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις της αναφέρεται 

στο άρθρο 6.1.1. των ειδικών όρων εκτέλεσης, σημειώνοντας ότι ενόψει του 

όρου αυτού, κατά την κρίση της Επιτροπής, η δήλωση που θα αναφέρει τον 

χρόνο παράδοσης του υλικού δεν είναι απαραίτητη κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς. Τούτων δοθέντων προκύπτει ότι, αν και ο χρόνος παράδοσης 

των υλικών περιγράφεται στο κείμενο της διακήρυξης ως ειδικός όρος εκτέλεσης 

της δημοπρατούμενης σύμβασης, εκ των όρων της συγγραφής υποχρεώσεων ο 

όρος αυτός ανάγεται εξίσου σε στοιχείο της προσφοράς των διαγωνιζομένων, 

με συνέπεια η ανακολουθία αυτή της διακήρυξης να δύναται να οδηγήσει σε 

σύγχυση των διαγωνιζομένων αναφορικά με την υποχρέωση προσκόμισης 

δήλωσης ως προς τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών στην 

προσφορά τους, η έλλειψη της οποίας δεν δύναται ένεκα της ενυπάρχουσας 

ανακολουθίας των ως άνω όρων να οδηγήσει σε απόρριψη της προσφοράς του 
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διαγωνιζομένου [....]. Ενόψει των ανωτέρω απορρίπτεται ως αβάσιμος και ο 

δεύτερος λόγος προσφυγής.  

17. Επειδή, αναφορικά με τις αιτιάσεις που προβάλλονται με τον 

τρίτο λόγο προσφυγής περί του ότι ο οικονομικός φορέας [....] δεν προσκόμισε 

καθόλου έγγραφα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τεχνική προσφορά του, 

γίνονται δεκτά τα εξής : Το περιεχόμενο του φακέλου τεχνικής προσφοράς των 

διαγωνιζομένων ορίζεται στο άρθρο 2.4.3. της διακήρυξης, όπου κατά την 

παράγραφο  2.4.3.2 απαιτείται : «Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που 

δηλώνεται ότι: H τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 

“Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος «Μελέτη – Τεχνικές 

Προδιαγραφές» 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». Από τη συστηματική 

ερμηνεία του ως άνω όρου προκύπτει ότι ο φάκελος τεχνικής προσφοράς 

πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ότι η τεχνική προσφορά του καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» του Παραρτήματος «Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές» της 

Διακήρυξης, και τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα εκ των οποίων να 

αποδεικνύονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα 

με τα ζητούμενα στο Κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος 

«Μελέτη-Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, ώστε να τεκμηριώνεται η 

καταλληλότητα αυτών. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι στο Παράρτημα «Μελέτη-

Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης, πέραν της διατύπωσης ότι : «Τα 

ηλεκτρολογικά υλικά οφείλουν να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με 

τα πρότυπα ΕΛΟΤ, και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ όπως και με τα κείμενα 

εναρμόνισης που εκδίδονται και ισχύουν στην ευρωπαϊκή ένωση. Επίσης 

πρέπει να είναι από υψηλής ποιότητας υλικά και από αναγνωρισμένους 
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κατασκευαστικούς οίκους. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας 

και θα πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας», 

αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια 

λαμπτήρων led (είδη της Ομάδας Α), προκύπτει ότι ειδικά κατά το μέρος που η 

προσφορά του διαγωνιζομένου αφορά στην προμήθεια λαμπτήρων της Ομάδας 

Α θα πρέπει τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών να αποδεικνύονται με κατάλληλα 

έγγραφα που περιέχονται στον οικείο φάκελο. Σε κάθε δε περίπτωση, ακόμα και 

υπό την εκδοχή ότι, καθ’ ερμηνεία του όρου του άρθρου 2.4.3.2. της διακήρυξης 

απαιτείται μόνον η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του διαγωνιζομένου περί του 

ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

θα πρέπει τουλάχιστον στο περιεχόμενο αυτής να  περιγράφεται ακριβώς πώς 

οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, με αναφορά σε 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

των προσφερόμενων ειδών.  

18. Επειδή, από την επισκόπηση του φακέλου τεχνικής προσφοράς 

του οικονομικού φορέα [....] προκύπτει ότι αυτός προσκόμισε αφενός μεν την 

από 14.11.2018 υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι : «Η τεχνική προσφορά 

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

αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο ¨Τεχνικές Προδιαγραφές¨ του Παραρτήματος 

«Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης», αφετέρου δε την από 

14.11.2018 υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνει ότι : «Τα υλικά που θα 

προμηθεύσω στον Δήμο [....] θα είναι σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα είδη που ζητούνται από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και ότι τα ηλεκτρολογικά είναι υψηλής ποιότητας και σύμφωνα 

με την ελληνική νομοθεσία, με τα πρότυπα ΕΛΟΤ και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 

όπως και με τα κείμενα εναρμόνισης που εκδίδονται και ισχύουν στην 

ευρωπαϊκή ένωση», χωρίς να επισυνάψει στην προσφορά του πρόσθετα 

έγγραφα που να τεκμηριώνουν την πλήρωση των τεχνικών χαρακτηριστικών 

που αναγράφονται στο Παράρτημα «Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές» για 

τους προσφερόμενους εκ μέρους του λαμπτήρες led αλλά και χωρίς να αναλύει 

στις ανωτέρω δηλώσεις πως τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά πληρούνται. 
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Συνεπώς, κατά το μέρος που η προσφορά του [....] αφορά και στην προμήθεια 

του συνόλου των ειδών της Ομάδας Α : Λαμπτήρες, η τεχνική του προσφορά 

περιέχει ουσιώδεις ελλείψεις ως προς τα χαρακτηριστικά των λαμπτήρων led 

(α/α 34 έως α/α 39), πλημμέλεια η οποία συμπαρασύρει την προσφορά του για 

το σύνολο των ειδών της Ομάδας Α, η οποία  θα πρέπει ως εκ τούτου να 

απορριφθεί ως απαράδεκτη. Δοθέντος δε ότι, αναφορικά με τα λοιπά 

δημοπρατούμενα είδη (Ομάδες Β, Γ και Δ), στο Παράρτημα «Μελέτη – Τεχνικές 

Προδιαγραφές» της διακήρυξης δεν γίνεται αναλυτική αναφορά σε περαιτέρω 

προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, παρά μόνον απαιτείται τα 

ηλεκτρολογικά υλικά να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ όπως και με τα κείμενα 

εναρμόνισης που εκδίδονται και ισχύουν στην ευρωπαϊκή ένωση, να είναι από 

υψηλής ποιότητας υλικά και από αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους, 

και γενικώς τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν 

όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας, η οποία απαίτηση 

καλύπτεται από το περιεχόμενο της μίας εκ των ανωτέρω υπεύθυνων 

δηλώσεων, συνάγεται ότι η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα [....] είναι 

πλήρης κατά το μέρος που αφορά στη συμμετοχή του για τα δημοπρατούμενα 

είδη των Ομάδων Β, Γ και Δ. Τούτων δοθέντων ο τρίτος λόγος προσφυγής 

γίνεται δεκτός ως βάσιμος μόνον κατά το μέρος που αφορά στην αποδοχή της 

τεχνικής προσφοράς του [....] για τα είδη της Ομάδας Α του δημοπρατούμενου 

αντικειμένου.   

19. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η υπό κρίση Προδικαστική 

Προσφυγή γίνεται εν μέρει δεκτή και δη κατά το μέρος που αφορά στην 

απόρριψη της τεχνικής προσφοράς του [....] για τα δημοπρατούμενα είδη της 

Ομάδας Α. 

20. Επειδή, σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης, το παράβολο 

που κατέθεσε η προσφεύγουσα, ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 

257485354959 0401 0032, ποσού 812,84 πρέπει να της επιστραφεί. 
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                    Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται εν μέρει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη με αριθ. 6/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου [....], κατά το μέρος που αφορά στην 

αποδοχή της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα [....] για την Ομάδα Α 

του δημοπρατούμενου αντικειμένου, όπως η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε στο 

πλαίσιο του προκηρυχθέντος με την υπ’αριθ. 25645/2018 Διακήρυξη 

διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». 

Ορίζει την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου ποσού 

812,84 ευρώ. 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 27 Φεβρουαρίου 

2019 και εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019. 

 

Η Πρόεδρος                                              Η Γραμματέας 

 

 

     Σταυρούλα Κουρή                                      Ανθούλα Νικολαίδου 


