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Η 

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

4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 18-01-2019, με την εξής σύνθεση: Νεκταρία – 

Πηνελόπη Ταμανίδη, Πρόεδρος και Εισηγήτρια και τα Μέλη Κωνσταντίνος 

Κορομπέλης και Κυριακή Σιδηροπούλου.  

Για να εξετάσει την προδικαστική προσφυγή με Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 

1388/27-12-2018 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«……………………………………», που εδρεύει στην ……………………. και 

εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής προσφεύγων).   

Κατά της Αναθέτουσας Αρχής με την επωνυμία «………………….», νομίμως 

εκπροσωπούμενης (εφεξής αναθέτουσα αρχή).  

Με την προδικαστική προσφυγή ο προσφεύγων, κατόπιν ορθής εκτίμησης 

αυτής, στρέφεται κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 59168 υπ’ αριθμόν 734/2018 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας, 

μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η συμμετοχή των προσφερόντων: «………………...» -

και ήδη προσφεύγων- και «………………………..» -και ήδη παρεμβαίνων-, στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση και ο 

έλεγχος οικονομικών προσφορών, αναφορικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου 

……………………. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την  

«………………………….», με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ……………., με 

προϋπολογισμός ευρώ 81.364,00€, πλέον Φ.Π.Α., με CPV: …………….. 

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι προμηθευτές, 

μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ή για περισσότερες ομάδες είτε για 

το σύνολο της προμήθειας, ενώ η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να 

καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας συμμετοχής. Η σύμβαση θα 

ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιμής στο σύνολο της κάθε ομάδας. 
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 Επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής κατατέθηκε εμπρόθεσμα και 

νομότυπα η από 05-01-2019 παρέμβαση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«………………………...», που εδρεύει στο ………………. και εκπροσωπείται νόμιμα, 

με την οποία αιτείται: 1) να γίνει δεκτή η παρέμβαση του, 2) να διατηρηθεί η ισχύς 

της προσβαλλομένης Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής κατά το σκέλος που 

αποφασίστηκε η συμμετοχή τοι ιδίου στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι 

η ηλεκτρονική αποσφράγιση και ο έλεγχος οικονομικών προσφορών. Σημειώνεται ότι 

όλοι οι πραγματικοί και νομικοί ισχυρισμοί του παρεμβαίνοντα έχουν ληφθεί υπόψη 

κατά την εξέταση της παρούσας. 

Αφού άκουσε την εισηγήτρια Νεκταρία – Πηνελόπη Ταμανίδη  

και μελέτησε το σύνολο των εγγράφων του φακέλου, 

σκέφτηκε κατά νόμο και έκανε ομοφώνως δεκτά τα εξής: 

1. Επειδή για την άσκηση της υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής ο 

προσφεύγων κατέβαλε παράβολο συνολικού ποσού 600,00 Ευρώ (κωδικός e-

Παραβόλου ……………………..), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 ΠΔ 39/2017 

(363 παρ. 1 Ν.4412/2016). Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί στο ελάχιστο νόμιμο 

παράβολο δεδομένου ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού στο πλαίσιο 

του οποίου προσφεύγει ο προσφεύγων ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 81.364,00 

χωρίς ΦΠΑ. Το εν λόγω ποσό πληρώθηκε σύμφωνα με το προσκομιζόμενο e-

παράβολο αυτόματης δέσμευσης, το οποίο έχει εκδοθεί για τον φορέα «Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), και επιπλέον έχει δεσμευτεί για 

την ΑΕΠΠ.   

2. Επειδή η υπό κρίση προσφυγή ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 

του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016. 

3. Επειδή η προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, στις 24-12-2018, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1γ του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 

παρ. 1 γ του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι η προθεσμία άσκησης αυτής έληγε 10 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης στον προσφεύγοντα, η οποία 
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πραγματοποιήθηκε στις 18-12-2018, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η εν λόγω προσφυγή 

αναρτήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 24-12-2018 και κοινοποιήθηκε αυθημερόν με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π.  

4. Επειδή η ΑΕΠΠ είναι αρμόδια για την εξέταση της υπό κρίση 

προδικαστικής προσφυγής και λόγω ποσού (345 παρ.1 Ν.4412/2016, 6 παρ.1 

Ν.4412/2016).  

5. Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή έχει αποστείλει τις απόψεις της δυνάμει του 

από 03-01-2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 295 εγγράφου της.    

6. Επειδή, εν προκειμένω, ο προσφεύγων καταρχήν στοιχειοθετεί το έννομο 

συμφέρον του στο γεγονός ότι ο ίδιος έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό,  

καταθέτοντας προσφορά και εύλογα προσδοκά να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση. Περαιτέρω, εκκρεμεί η αμφισβήτηση της νομιμότητας της συμμετοχής του 

παρεμβαίνοντα και τίθεται αυτή εν αμφιβόλω, με δεδομένο μάλιστα ότι το κριτήριο 

ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο 

στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών έχουν εναπομείνει μόνο δύο 

προσφορές, η δίκη του και του παρεμβαίνοντα. Συνεπώς, ο προσφεύγων πρόκειται 

να υποστεί ζημία σε περίπτωση παρανομίας της προσβαλλομένης, κατά το μέρος 

που με αυτήν, παρά το νόμο και την Διακήρυξη έγινε αποδεκτή η προσφορά του 

παρεμβαίνοντα. Συνεπώς, αν γίνει δεκτή η εξεταζόμενη, ο προσφεύγων δύναται να 

αναδειχθεί ανάδοχος της σύμβασης. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το σώμα της 

προδικαστικής προσφυγής, ο προσφεύγων επιδιώκει την ακύρωση της με αριθμό 

πρωτοκόλλου 59168 υπ’ αριθμόν 734/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η 

συμμετοχή των προσφερόντων: «……………………...» -και ήδη προσφεύγων- και 

«……………………..» -και ήδη παρεμβαίνων-, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση και ο έλεγχος οικονομικών προσφορών, 

προβάλλοντας λόγους, οι οποίοι στρέφονται κατά της νομιμότητας της αποδοχής της 

προσφοράς του παρεμβαίνοντα. Πιο συγκεκριμένα, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι: 

1) Ο παρεμβαίνων στο κατατεθειμένο ΤΕΥΔ του, στο μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής, 

στο Τμήμα Γ: Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα δηλώνει ότι δεν προτίθεται να 
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αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας κανένα τμήμα, ενώ αντίθετα έχει 

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη που δηλώνει ότι θα 

συνεργαστεί με συνεργείο εγκατάστασης εντός των ορίων του ……………., με 

ποσοστό ανάθεσης που δεν θα υπερβαίνει το 10%. Σύμφωνα όμως με το 

παράρτημα xxxi του ΤΕΥΔ οφείλει να προσκομίσει ξεχωριστό ΤΕΥΔ του 

συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς ορίζεται ποσοστό ανάθεσης στην κατατεθειμένη 

Υπεύθυνη Δήλωση. 2) Οι κατατεθειμένες βεβαιώσεις του προσφεύγοντα δεν φέρουν 

επισήμανση δικηγόρου για ακριβές αντίγραφο, όπως ρητά δηλώνεται στις 

Διευκρινήσεις του άρθρου 2.2.5.2 της διακήρυξης, παρά μόνο την σφραγίδα του 

δικηγόρου. Ο παρεμβαίνων έχει καταθέσει πολλαπλές διαφορετικές βεβαιώσεις σε 

ένα ηλεκτρονικό αρχείο και έχει επισήμανση γνήσιου αντιγράφου μόνο στην 

τελευταία σελίδα ενώ πρόκειται για διαφορετικά πολλαπλά έγγραφα διαφορετικών 

εταιρειών. 3) Όσον αφορά την ομάδα Γ ο παρεμβαίνων έχει προσφέρει ελαστικά 

μάρκας ……. αλλά δεν έχει καταθέσει πιστοποιητικό πρώτης τοποθέτησης της 

κατασκευάστριας εταιρείας ………., όπως ζητείται ρητά στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της Διακήρυξης. 

7. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 και του 

άρθρου 3 του Π.Δ. 39/2017 ορίζεται ότι: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή 

είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 4412/2016 και έχει 

ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 

εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων 

στον Τίτλο 3 του ανωτέρω νόμου ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής». Περαιτέρω, το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Η 

ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 

αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της… 2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή 

μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, 

ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να 
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προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια …» και η διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται και 

στο άρθρο 18 του Π.Δ. 39/2017. 

8. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία του Συμβουλίου 

της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το Δημόσιο διαγωνισμό και δεσμεύει 

τόσο τη δημόσια αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν και υποχρεούται από την έναρξη και 

μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού να εφαρμόζει όσα ορίζονται 

σε αυτή (ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόμενους. Η παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οι οποίες πρέπει να 

ερμηνεύονται στενά και αυστηρά, συνιστά παράβαση νόμου και οδηγεί σε ακυρότητα 

των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των 

κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, τυχόν 

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

είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, καθιστά µη νόμιμη τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 

78/2007). 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). Το ίδιο αφορά προφανώς και τη 

συνδρομή τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες προβλέπονται σε κάθε περίπτωση 

από τη διακήρυξη. Περαιτέρω, οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων και του υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού, οι οποίες 

διέπουν τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, είτε διέπονται από το 

εθνικό δίκαιο είτε από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλουν σαφή και 

ακριβή μνεία των απαιτουμένων, προς συμμετοχή στους διαγωνισμούς, προσόντων 

και των υποβλητέων, κατά την κατάθεση της προσφοράς, δικαιολογητικών και 

λοιπών στοιχείων (βλ. ΕΑ ΣτΕ Ολομ. 136/2013, ΕΑ ΣτΕ 862/2010, 53/2011). 

Συνεπώς, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μόνον τα αξιούμενα από την 

διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς και ειδικώς 

παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη ιδιοτήτων ή γεγονότων 

κρίσιμων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, η δε αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να 

προβεί σε αποκλεισμό διαγωνιζομένου από τη διαγωνιστική διαδικασία λόγω μη 
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προσκομίσεως διαφορετικών ή και επί πλέον από τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικών συμμετοχής (ΕΑ ΣτΕ 382/2015 και 384/2015).Εξάλλου και κατά 

πάγια νομολογία, διευκρινίσεις που παρέχονται επί όρων της διακήρυξης, αποτελούν 

εκτελεστές διοικητικές πράξεις και εντάσσονται στο κανονιστικό πλαίσιο του 

διαγωνισμού, συμπληρώνοντας τους όρους της Διακήρυξης στους οποίους 

αναφέρονται (βλ. Ράικο Δημ., Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, σελ. 338 – 339 με 

αναφερομένη σχετική νομολογία).  

9. Επειδή, εν προκειμένω, η διακήρυξη που αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο 

του υπό εξέταση Διαγωνισμού, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι: «1.3 Συνοπτική Περιγραφή 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Αντικείμενο της σύμβασης είναι 

η προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες δικύκλων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

του …………….. για ένα έτος. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη: Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές 

Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός που συντάχθηκε από το Τμήμα 

Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης περιβάλλοντος, 

πρασίνου και καθαριότητας του ……………… και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας (…) 2.1.4 Γλώσσα Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην 

ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 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 αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς 

οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 

διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων 

μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 

του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 
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αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση 

οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει 

γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα 

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 

(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

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

Αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Κάθε 

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

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. (…) 2.2.5. Κανόνες 

απόδειξης ποιοτικής επιλογής 2.2.5. 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 της παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν 

κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

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

έγγραφο της παρούσας το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

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

του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυντηρίων Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-

ΑΚΗ) και 23 (Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο 

στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). Κατά την 

υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
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αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας διακήρυξης 

για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην περίπτωση υποβολής 

προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. (…) 2.4.2.3. Οι 

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

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

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

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

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

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. (…) 2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς 

συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα 

παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 

(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους 

ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: Τα 

στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον 

έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 

της υπογραφής. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής 

προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 

ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 

οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 

από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 

4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και 

υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 2.4.3.1 Τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ),το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων 

προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη 

και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε 

κάποια από τις καταστάσεις των άρθρων 73, παρ. 1,2,3 και 4 (εδ. α,β,θ) και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι θα το  βρουν σε 

επεξεργάσιμη μορφή doc ως παράρτημα της παρούσας (Παράρτημα Γ). Οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να 

καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 

αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος 

του, πρέπει να  συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. Όταν συμμετέχουν 

οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί 

για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ. Το ΤΕΥΔ  υπογράφεται: Στις 

περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Στις 
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περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης  (ΕΠΕ), Ιδωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές Στις 

περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως 

προκύπτει από το καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. (ν.4497/2017 ΦΕΚ Α’ 

171/17). β)  την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν 

λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (πχ εγγυήσεις 

του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 2.4.3.2. Η τεχνική 

προσφορά  Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει: H τεχνική προσφορά 

θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

– Ενδεικτικός Προϋπολογισμός” του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Οι 

οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνουν. (…) 4.4 Υπεργολαβία. 4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων 

της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου. 4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος 

υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας 

και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 

εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
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σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 

συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει 

την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 

από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την 

ως άνω διαδικασία. 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 (Αποδεικτικά μέσα- 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, 

το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει 

τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του 

ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. (…) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

(…) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να 

καλύπτουν τις παρούσες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να 

είναι ίδιες ή ακόμη και καλύτερες, με αυτές που ζητούνται από την παρούσα τεχνική 

έκθεση και να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ του ελαστικού σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα. (…) Επιπρόσθετα για την απόδειξη της αξιοπιστίας των ελαστικών 

της ομάδας Γ, η προσφερόμενη μάρκα ελαστικών θα αποτελεί, με ποινή 

αποκλεισμού, επιλογή κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων ή 

μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών κ.α), ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε 

καινούρια οχήματα. Το παρών θα πιστοποιείται από έγγραφο του κατασκευαστή ή 

της εταιρίας ελαστικών (Οι εταιρίες κατασκευαστών ή ελαστικών θα πρέπει να έχουν 

αντιπροσώπευση στην Ελλάδα) (…)». 
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10. Επειδή σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 (Απόφαση 3/24-

01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με ΘΕΜΑ «Ειδικά 

θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», μεταξύ άλλων ορίζονται 

τα εξής: «… Eν προκειμένω επισημαίνονται τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που ο 

οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

υποβάλλει χωριστά ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους II και σύμφωνα με το 

Μέρος ΙΙI του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Σε περίπτωση μη 

υπέρβασης του εν λόγω ποσοστού, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των 

ενοτήτων Α και Β του Μέρους II και του Μέρους ΙΙΙ, πρέπει ή δεν πρέπει να 

παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο 

οικονομικός φορέας, και κατά συνέπεια, εάν θα υποβληθεί από αυτούς ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. 

…».  

11. Επειδή, εν προκειμένω, και αναφορικά με τον πρώτο λόγο του 

προσφεύγοντα, κρίνεται αβάσιμος, γιατί, από την επισκόπηση του φακέλου του 

παρεμβαίνοντα, με αριθμό προσφοράς 118646, όπως εξάλλου συνομολογεί ο 

προσφεύγων στο σώμα της προσφυγής του, προκύπτει ότι ο παρεμβαίνων έχει 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη που δηλώνει ότι θα 

συνεργαστεί με συνεργείο εγκατάστασης εντός των ορίων του …………………….., 

με ποσοστό ανάθεσης που δεν θα υπερβαίνει το 10%, δηλαδή σε ποσοστό, που δεν 

απαιτείται, ούτε από την διακήρυξη, ούτε από το νόμο, να υποβληθεί ξεχωριστό 

ΤΕΥΔ για τον υπεργολάβο, με αποτέλεσμα ο παρεμβαίνων να όφειλε να υποβάλλει 

ΤΕΥΔ μόνο για τον εαυτό του. Ορθώς επομένως η Αναθέτουσα Αρχή έκανε δεκτή 

την προσφορά του.   

12. Επειδή, εν προκειμένω, και αναφορικά με τον δεύτερο λόγο του 

προσφεύγοντα, κρίνεται αβάσιμος, γιατί, από την επισκόπηση του φακέλου του 

παρεμβαίνοντα, με αριθμό προσφοράς 118646, προκύπτει ότι αυτός έχει υποβάλλει 



Αριθμός Απόφασης: 66 / 2019 

13 

 

τα συνημμένα έγγραφα υπό αύξοντες αριθμούς 7,8,9,10 και 11 υπό τίτλο 

«βεβαιώσεις και προσπέκτους», τα οποία αποτελούνται από ημεδαπά και αλλοδαπά 

έγγραφα, τα δε αλλοδαπά φέρουν επίσημη μετάφραση από δικηγόρο, σύμφωνα με 

το άρθρο 2.1.4 «Γλώσσα» της Διακήρυξης, ενώ σημειώνεται ότι ο παρεμβαίνων, 

εξάντλησε τις διαγωνιστικές του υποχρεώσεις, καθώς πολλά από τα σχετικά 

έγγραφα, τα οποία αποτελούν ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -

εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο θα μπορούσαν να υποβληθούν στην 

Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, εντούτοις ο 

παρεμβαίνων προσκόμισε την επίσημη μετάφραση τους. Ορθώς επομένως η 

Αναθέτουσα Αρχή έκανε δεκτή την τεχνική του προσφορά.   

13. Επειδή, εν προκειμένω, και αναφορικά με τον τρίτο λόγο του 

προσφεύγοντα, κρίνεται αβάσιμος, γιατί, από την επισκόπηση του φακέλου του 

παρεμβαίνοντα, με αριθμό προσφοράς 118646, προκύπτει ότι αυτός έχει υποβάλλει 

τα συνημμένα έγγραφα υπό αύξοντες αριθμούς 4,5,και 6 υπό τίτλο «ETRO 1,2,3», τα 

οποία αποτελούν πιστοποιητικά πρώτης τοποθέτησης για την Ομάδα Γ, τα οποία 

φέρουν επίσημη μετάφραση από δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 «Γλώσσα» 

της Διακήρυξης, με αποτέλεσμα ο παρεμβαίνων να έχει εξαντλήσει προσηκόντως τις 

διαγωνιστικές του υποχρεώσεις. Ορθώς επομένως η Αναθέτουσα Αρχή έκανε δεκτή 

την τεχνική του προσφορά.   

14. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή πρέπει να 

απορριφθεί.  

15. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να καταπέσει το 

παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων (άρθρο 363 Ν.4412/2016). 

Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Δέχεται την παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη στις 18 Ιανουαρίου 2019 και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο αυθημερόν. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη                                             Ευαγγελία Ζαφειράτου   

 


