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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 7 Αυγούστου 2018 με την εξής σύνθεση: 

Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος-Εισηγήτρια, Ευαγγελία Μιχολίτση και 

Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 28.06.2018 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

– Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)/698/23.07.2018 

Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «………………» και 

τον διακριτικό τίτλο  «……………..», με έδρα το …………, οδός ………….. , 

ΤΚ ………,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου 

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.  

Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει την ανάκληση της 

προσβαλλόμενης πράξης. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την  Εισηγήτρια Ειρήνη Αψοκάρδου  

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής έχει 

καταβληθεί e-παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν.4412/2016 και 5 

του ΠΔ 39/2017, ύψους  900,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  

220938420958 0827 0019, αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής της  

Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS AE της 28-06-2018, εκτύπωση του e-

παραβόλου από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων με αναφορά αυτόματης δέσμευσης και δήλωση κατάστασης 

«δεσμευμένο»). 

2. Επειδή η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ιδρύθηκε σε εφαρμογή του  Ν.1069/1980 

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

διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους». Ως εκ τούτου, η   

διαδικασία ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ  δυνάμει του 

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

3. Επειδή με την υπ’ αριθμ. προκ. 3729/17-4-2018 ο αναθέτων φορέας 

προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018» (CPV 

45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και 

ασφαλτόστρωσης), εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 180.000 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.  

4. Επειδή το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) με Α.Δ.Α.Μ. 

18PROC002954889 2018-04-17, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου έλαβε συστημικό αριθμό Α/Α 72559.  

5. Επειδή στον ως άνω διαγωνισμό έλαβαν μέρος πέντε οικονομικοί 

φορείς οι οποίοι κατέθεσαν τις προσφορές με α/α 71964, 74394, 74505, 

74525, καθώς και η προσφεύγουσα υποβάλλοντας την  προσφορά με αριθμό 

74528. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» και του 

υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”, πραγματοποιώντας αρχικά τον έλεγχο 

των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο ∆ιαγωνισμό. 
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∆ιαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα δεν είχε χρησιμοποιήσει το έντυπο του 

άρθρου 95 παρ 2.(α) του Ν. 4412/2016, όπως ορίζεται στο άρθρο 13.2 της 

∆ιακήρυξης «∆ιαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών», 

αλλά εκείνο του άρθρου 95 παρ. 2α και 2β. 

Η Επιτροπή συνέχισε τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 

σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το 

υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε 

από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016. Μετά τη διαπίστωση 

ότι όλες οι οικονομικές προσφορές είναι ομαλές, καταχωρήθηκαν κατά σειρά 

μειοδοσίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, ΤΕΥ∆ και εγγυητικών επιστολών των 

συμμετεχόντων στον διαγωνισμό οικονομικών φορέων. Από την όλη 

διαδικασία και τον έλεγχο των προσφορών των διαγωνιζομένων που έγινε, η 

Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού με το υπ΄ αρ. πρωτ. 5285/25-5-2018 

1ο Πρακτικό της αποφάνθηκε ότι η προσφορά της προσφεύγουσας δε γίνεται 

δεκτή επειδή έχει χρησιμοποιήσει λάθος έντυπο οικονομικής προσφοράς και 

όχι εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 13.2 της ∆ιακήρυξης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι 

τέσσερις διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί. Τη χαμηλότερη τιμή, με μέση 

έκπτωση σαράντα πέντε και εξήντα τρία επί τοις εκατό (45,63%) προσέφερε η 

εταιρεία …………... (α/α προσφοράς 74394), τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε 

ως προσωρινό ανάδοχο. Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 222/2018 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αναθέτοντος φορέα   εγκρίθηκε το 

ως άνω Πρακτικό (αριθμ. Πρακτικού 14 της συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ΑΔΑ: ΨΟΓΚΟΡΙΗ-ΝΘΑ) η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους 

συμμετέχοντες στις 20-06-2018.  

6. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) ασκήθηκε 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 28.06.2018 στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 

κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ 

στις 20.06.2018, β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του Π.Δ 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από την 
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αναθέτουσα αρχή στις 23-07-2018 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, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του, της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας 

ανάθεσης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV του Ν. 4412/2016. 

8.  Επειδή η προσφυγή εισήχθη ενώπιον του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 346 παρ. 1, 360, 365 του ν. 4412/2016 

και του άρθρου 3 παρ. 1, και των άρθ. 8, 10, 12, 13 του ΠΔ 39/2017 και με 

την με αρ.925 Πράξη της Προέδρου του 1ου Κλιμακίου ορίσθηκε Εισηγητής και 

ημερομηνία συζήτησης. Επομένως, σε συνέχεια των ανωτέρω καταρχήν 

παραδεκτώς φέρεται προς εξέταση ενώπιον  του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ η 

υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή.  

9. Επειδή ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 9 του Π.Δ 39/2017 προέβη στις 24-07-2018 σε κοινοποίηση  

στην «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού της υπό 

εξέταση προδικαστικής προσφυγής σε όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες.  

10. Επειδή η προσφεύγουσα θεμελιώνει άμεσο, προσωπικό και 

ενεστώς έννομο συμφέρον για την άσκηση της υπό κρίση προδικαστικής 

προσφυγής ως προσφέρουσα εταιρεία της οποίας η προσφορά έχει 

απορριφθεί και, επομένως, εύλογα επιδιώκει- καθ΄ερμηνείαν- την ακύρωση 

της προσβαλλόμενης προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά της.   

11. Επειδή η προσφεύγουσα με την υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή ισχυρίζεται τα εξής : «Ακολουθώντας επακριβώς τα 

υποδεικνυόμενα ηλεκτρονικά βήματα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οδηγήθηκα στο πεδίο: 

¨ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ (άρθρο 95, παρ. 2 α και 2 

β)¨, το μόνο που μου επέτρεψε το σύστημα να ανοίξω και στο οποίο έντυπο 

συμπλήρωσα, τα ζητούμενα στοιχεία, μόνο στο Πρώτο Μέρος αυτού (άρθρο 

95, παρ.2 α) (όπως άλλωστε ορίζεται στο άρθρο 13.2 της Διακήρυξης 

«Διαδικασία σύναψης σύμβασης-Όροι υποβολής προσφορών»), αφήνοντας 

κενό το Μέρος Δεύτερο αυτού (άρθρο 95, παρ. 2 β) το οποίο δεν ζητείτο στη 
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διακήρυξη και όπως αυτό άμεσα διαπιστώνεται από μια απλή ανάγνωση 

αυτών. 

Επιπροσθέτως, σε σχετική επικοινωνία μου με το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μου 

διαβεβαιώθηκε ότι θεωρείται σαν υποβληθέν ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ (άρθρο 95, παρ. 2α), χωρίς να δημιουργείται κανένα 

θέμα στην εγκυρότητα της οικονομικής μου προσφοράς. 

Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) με την με αριθ. 

222/2018 Απόφαση του Δ.Σ. της, που αφορά στο διαγωνισμό 

«Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018 αποφάσισε την ανάθεση της 

εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την προσφορά της (97.861,66€), στην 

εταιρεία «…………….» (Α.Φ.Μ. 094236971 –προσωρινός ανάδοχος) και δεν 

έκανε δεκτή τη δική μου καλύτερη οικονομική προσφορά (με αριθ. 74528): 

«επειδή έχει χρησιμοποιηθεί λάθος έντυπο οικονομικής προσφοράς και όχι 

εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 13.2 της διακήρυξης», λόγος που σύμφωνα 

με τα ανωτέρω εκτεθέντα είναι εκτός του γράμματος και του πνεύματος της 

διακηρύξεως και του νόμου. Η προσφορά συντάχθηκε όπως ακριβώς όριζε η 

διακήρυξη». 

12. Επειδή στις 26-07-2018 ο αναθέτων φορέας απέστειλε στην 

ΑΕΠΠ μέσω της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού 

τις απόψεις του, τις οποίες απέστειλε και με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, για την υπό εξέταση προσφυγή.  

13. Επειδή στις απόψεις του ο αναθέτων φορέας αναφέρει 

διαπιστώθηκε από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ότι η προσφεύγουσα δεν 

είχε χρησιμοποιήσει το έντυπο του άρθρου 95 παρ. 2 (α) του Ν.44122016, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 13.2 της Διακήρυξης αλλά εκείνο του άρθρου 95 

παρ. 2α και 2β και, ως εκ τούτου, ο αναθέτων φορέας με την προσβαλλόμενη 

ενέκρινε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  στο οποίο αναφέρονται 

οι λόγοι απόρριψης της προσφοράς της προσφεύγουσας ανακηρύσσοντας 

την εταιρεία …………... η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, με μέση 

έκπτωση σαράντα πέντε και εξήντα τρία επί τοις εκατό (45,63%), ως 

προσωρινή ανάδοχο.  

 14. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4412/2016 προβλέπεται 

ότι: «1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 
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αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή 

υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και 

υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης.  

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 

δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 [….] ζ) Στις διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 95[….].». 

15. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ.  

2. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικές 

προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται, σύμφωνα με τα παρακάτω:  

α) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του 

τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί 

τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις 

οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται, 

αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η 

αναθέτουσα αρχή. Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε 

ομαλή σχέση μεταξύ τους. Ομαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι μικρότερο από 1,10Εμ-10% ούτε μεγαλύτερο 

από 0,90Εμ + 10%. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια αυτά είναι 

απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες ομάδες εργασιών η 

προσφερόμενη έκπτωση να είναι μηδενική, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω 

απαιτήσεις ομαλότητας ή  

β) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art92
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art102
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art102
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με ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου, ιδίως όταν οι ποσότητες των 

εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών σφαλμάτων και δεν 

αναμένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς χορηγούνται από την αναθέτουσα αρχή, σε ηλεκτρονική ή 

έντυπη μορφή, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που συμπεριλαμβάνεται στα 

έγγραφα της σύμβασης:  

αα) τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της υπηρεσίας, στο οποίο όμως οι 

τιμές είναι ασυμπλήρωτες και  

ββ) προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό δημοπράτησης 

(εκτιμώμενη αξία σύμβασης) της αναθέτουσας αρχής στον οποίο όμως οι τιμές 

μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. 

Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ 

της παρ. 3 του άρθρου 156, συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Οι οικονομικοί 

φορείς προσφέρουν τιμές, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά ή έντυπα το 

ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και προϋπολογισμό με τις προσφερόμενες από 

αυτούς τιμές χωρίς όμως καμία δέσμευση ομαλότητας. Συμπληρώνουν επίσης 

τα γινόμενα των ποσοτήτων επί τις τιμές, τα επιμέρους και το γενικό άθροισμα, 

το ποσό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του 

αναγραφόμενου ποσοστού, αν προβλέπεται χωριστά και το συνολικό 

άθροισμα του προϋπολογισμού προσφοράς. Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο 

συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο 

αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. Η έκπτωση αποτελεί το 

λόγο του προϋπολογισμού προσφοράς με τον προϋπολογισμό (εκτιμώμενη 

αξίας σύμβασης) της υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για 

απρόβλεπτα (τεκμαρτή έκπτωση) ή  

γ) σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 50, η 

οικονομική προσφορά δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το 

έργο ή για τμήματα του έργου. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται 

υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή ή βάσει 

υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στα έγγραφα της 

σύμβασης. Με τα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να ζητείται και ανάλυση της 

κατ΄ αποκοπήν προσφοράς από το οικονομικό φορέα, προκειμένου να 

διαπιστωθούν και να αποτιμηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα 
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προκύψουν, κατά το στάδιο της εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η ανάλυση 

της κατ’ αποκοπήν προσφοράς επισυνάπτεται στη σύμβαση ή  

δ) σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 50, η οικονομική 

προσφορά δίδεται ως ποσοστό εξ αδιαιρέτου του ακινήτου και αντίστοιχων 

διηρημένων ιδιοκτησιών (αντιπαροχή) ή  

ε) σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 50, η οικονομική 

προσφορά περιλαμβάνει και άλλα ανταλλάγματα, εκτός από πλήρη χρηματική 

καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων, έναντι της κατασκευής και πιθανόν της 

λειτουργίας και συντήρησης του έργου (μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση). 

Οι ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από την περίπτωση γ΄, μπορούν να 

εφαρμοστούν σε συνδυασμό μεταξύ τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης του ίδιου έργου, εφόσον η καθεμία αναφέρεται σε διαφορετικό 

αυτοτελές τμήμα του έργου [….].». 

16.  Επειδή στην παρ. 1 του άρθ. 253 του ν. 4412/2016 «Αρχές που 

διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 36 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ)» ορίζεται ότι «1. 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 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». 

17. Επειδή στο άρθρο 258 του Ν.4412-206 ορίζεται ότι: «1. Με την 

επιφύλαξη των παραγράφων 8 και 11 όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 

338), ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, εκτελούνται μέσω του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες 

μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν 

δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς διαθέσιμα και διαλειτουργικά με τις 

γενικά χρησιμοποιούμενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των 

οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.[….] 
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6. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται με: α) Τις απαιτήσεις 

Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Β΄ του παρόντος νόμου και  

β) Τους κανόνες του παρόντος άρθρου και του άρθρου 259. Πέραν των 

ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011 

και στην κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο 

Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο 

κυρώθηκε με την με αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 Απόφαση του 

Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

β) στο π.δ. 25/2014.  

7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 

ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και 

εκτέλεση των συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με:  

α) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών 

χρήσης των επιμέρους εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως της διαδικτυακής 

διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και 

υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

σύναψης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών 

καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων 

αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των 

ηλεκτρονικών πληρωμών,  

β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη 

γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το 

περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και 

τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης 

πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο 

και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και 

χορήγησης αντιγράφων και  

γ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, 

μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.  
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9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των συναρμόδιων 

Υπουργών καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του 

παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων σχετικά με 

τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με την Εθνική Βάση Δεδομένων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήματα των 

αναθετουσών αρχών και των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, 

όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

του ν. 3861/2010 (Α΄112), όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο 

ΚΗΜΔΗΣ, με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων, και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που 

κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων για 

ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των 

φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς και 

με τα πληροφοριακά συστήματα της Ένωσης και άλλων κρατών-μελών.  

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου 

για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 

222 έως 338) σχετικά με:  

α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τη δομή και το 

περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη 

διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων 

των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, 

τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και 

μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού 

τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,  

β) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών 

χρήσης των επιμέρους εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως της διαδικτυακής 

διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και 
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υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

σύναψης των συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, 

των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των 

ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών 

πληρωμών,  

γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη 

γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τον τύπο και 

το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής 

και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης 

πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο 

και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και 

χορήγησης αντιγράφων,  

δ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, 

μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

ή με τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και  

ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό 

επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.  

11. Κατ΄ εξαίρεση, εφόσον οι αναθέτοντες φορείς λειτουργούν δικά τους 

ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 

1 έως 6 και 8 και το άρθρο 259 αναλογικά εφαρμοζόμενο, είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από την υποχρέωση εκτέλεσης των επικοινωνιών, καθώς και των 

ανταλλαγών πληροφοριών δυνάμει του παρόντος βιβλίου, μέσω του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Τη συνδρομή των ανωτέρω απαιτήσεων εισηγείται η Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και 

του αρμόδιου κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται 

κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αναθέτοντος φορέα, παρέχεται η σχετική 

εξαίρεση.  
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12. Στις συμβάσεις της παρ. 7 εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 6 του 

άρθρου 36». 

18. Επειδή στο άρθ. 281 «Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης» 

ορίζεται «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. Τα έγγραφα της σύμβασης, 

…περιέχουν ιδίως: …β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 

από την αρμόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να 

αποσταλούν,  …δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, 

την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την 

αποσφράγιση (επί παραδείγματι τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα 

πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία,  ε) ακριβή 

περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, …ια) τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των 

αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της 

διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, 

τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το 

αντικείμενο της σύμβασης,  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, …ιε) το κριτήριο 

ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, ….ιζ) 

τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς, …κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (υπεύθυνες 

δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.), …κγβ) το σύστημα υποβολής προσφορών,». 

19. Επειδή στο άρθρο 310 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, ο αναθέτων 

φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 

διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται 
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από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη.  

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου 

και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά 

στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα που θεσπίζονται με το νόμο, τις κανονιστικές 

πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το 

πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 

έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση της παραγράφου 1 δεν πρέπει να 

εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως 

συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.  

4. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες 

να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής πρόκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς 

που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, 

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο 

αναθέτων φορέας κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν 

πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης 

προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές.  
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5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 

υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1έως 4, είναι υποχρεωτική για τον 

αναθέτοντα φορέα, εάν επίκειται αποκλεισμός του προσφέροντα ή υποψηφίου 

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 

προσφοράς.». 

20. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 315 του Ν.4412/2016 ορίζεται 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) πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 

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

21. Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και 

να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση 

παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το 

άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα 

με το άρθρο 368». 

22. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: 

«1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί 

συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού 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 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον 

της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.  
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2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για 

την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη 

διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική 

προσφυγή της παραγράφου 1». 

23. Επειδή σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ 

Β΄3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» προβλέπεται ότι:  «[…] Άρθρο 3 Αδιάλειπτη και ορθή 

λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ 

1. Ο Διαχειριστής του υποσυστήματος, μεριμνά για την αδιάλειπτη και 

απρόσκοπτη λειτουργία του υποσυστήματος, την αναβάθμιση και τη 

συντήρησή του, εποπτεύει την καλή χρήση αυτού και προβαίνει σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλειά του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην υπ’ αριθμ. 56902/215/19-5-2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές 

Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 1924 Β΄). 

Ειδικότερα, ο Διαχειριστής του υποσυστήματος μεριμνά για την 

αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του υποσυστήματος που εξασφαλίζεται από: 

α) Τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του υποσυστήματος, η οποία 

βασίζεται σε αρχές και τεχνικές που διασφαλίζουν την υψηλή διαθεσιμότητα 

του (high availability) μέσω του πλεονασμού υλικού και λογισμικού (hardware 

and software redundancy). 

β) Τη λήψη μέτρων και την εκτέλεση ενεργειών για την πρόληψη 

τεχνικών δυσχερειών στο πλαίσιο της ενδεικνυόμενης, από τον κατασκευαστή, 

συντήρησης του υποσυστήματος. 

γ) Την παρακολούθηση (monitoring) του υποσυστήματος και την 

εφαρμογή ενδεχόμενων αναγκαίων προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών 

όταν αυτό απαιτείται. 
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δ) Τη λειτουργία γραφείου υποστήριξης (helpdesk) για την τεχνική 

στήριξη των χρηστών του υποσυστήματος. 

2. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος, 

η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή/ο 

Αναθέτων Φορέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα, κυρίως για την 

τήρηση προθεσμιών που παράγουν έννομες συνέπειες, όπως ιδίως για την 

υποβολή ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών - με την επιφύλαξη της παρ. 

4 του άρθρου 8 του π.δ. 39/2017- ερωτημάτων, διευκρινήσεων, 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποσφραγίσεις προσφορών/αιτήσεων 

συμμετοχής και, κυρίως, για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την 

υποβολή των προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής, ιδίως με τη μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και τη σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω 

αδυναμία πιστοποιείται από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος και, στη 

συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέτων 

Φορέας ρυθμίζει τα της συνέχειας της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

μεταθέτοντας, εφόσον απαιτείται, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής τουλάχιστον κατά τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη εργάσιμη ημέρα της 

αποκατάστασης της τεχνικής αδυναμίας και, σε κάθε περίπτωση, αναλόγως 

του χρονικού διαστήματος της τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

υποσυστήματος. 

3. Σε περιπτώσεις προσωρινής τεχνικής δυσλειτουργίας του 

υποσυστήματος, ο Διαχειριστής του υποσυστήματος λαμβάνει άμεσα όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την 

υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, ιδίως η παράταση 

κατά εύλογο χρονικό διάστημα της καταληκτικής ώρας υποβολής προσφορών 

και των αιτήσεων συμμετοχής, εντός της ίδιας καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής. 

Η ανωτέρω τεχνική δυσλειτουργία πιστοποιείται, βάσει σχετικών 

στοιχείων καταγραφής της λειτουργίας του Συστήματος (log files), από τον 

Διαχειριστή του υποσυστήματος. Σε περιπτώσεις όπου δεν καθίσταται δυνατή 

η αποκατάσταση της τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή προσφορών και των αιτήσεων 
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συμμετοχής, παρά την παράταση κατά εύλογο χρονικό διάστημα της 

καταληκτικής ώρας υποβολής τους, ο Διαχειριστής του υποσυστήματος 

πιστοποιεί το γεγονός και στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η 

Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέτων Φορέας ρυθμίζει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.[…] Άρθρο 8 

Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων 1. Η διαδικασία επικοινωνίας, 

ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 

υποσυστήματος κατά περίπτωση, με : 

α. Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της εκάστοτε ηλεκτρονικής διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης ή της εκάστοτε ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής 

δικαιολογητικών/αίτησης συμμετοχής. 

 β. Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις Αναθέτουσες 

Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού» της εκάστοτε ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

γ. Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους Οικονομικούς Φορείς 

στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς», της εκάστοτε 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης και σε χωριστό σχετικό ηλεκτρονικό χώρο για 

κάθε Οικονομικό Φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει κατά περίπτωση τους 

(υπό)φακέλους : 

i. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

ii. «Τεχνική Προσφορά». 

iii. «Οικονομική Προσφορά». 

δ. Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις Αναθέτουσες 

Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής 

Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών/Αίτησης Συμμετοχής» της εκάστοτε 

ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών. 

ε. Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους Οικονομικούς Φορείς 

στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής 

Δικαιολογητικών/Αίτησης Συμμετοχής» της εκάστοτε ηλεκτρονικής 

πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών/αίτησης συμμετοχής και σε χωριστό 

σχετικό ηλεκτρονικό χώρο για κάθε Οικονομικό Φορέα. 
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2. Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή 

ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του 

χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν 

απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του υποσυστήματος. 

Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της 

προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και 

λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο 

εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη. 

3. Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν μέσω του υποσυστήματος τα 

κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους 

υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 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 (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας. 

4. Οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, τα Γνωμοδοτικά Όργανα 

και οι Εποπτικοί και Ελεγκτικοί Μηχανισμοί υποβάλλουν και αναρτούν μέσω 

του υποσυστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα με εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014, τα άρθρα 3 και 5 της αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 40.4/3/1031 Ρυθμίσεις για το  

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο (ΦΕΚ Β 1317/2012) και τις διατάξεις της 

παρούσας.[….] Άρθρο 10 Σχεδιασμός ηλεκτρονικών διαγωνισμών και 

προσκλήσεων υποβολής δικαιολογητικών/αιτήσεων συμμετοχής Το 

υποσύστημα υποστηρίζει ηλεκτρονικά τις διαδικασίες σχεδιασμού των 

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του 

άρθρου 1 της παρούσης. 

Μέσω του υποσυστήματος ιδίως: 

1. Πιστοποιημένοι χρήστες του Φορέα της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης: [….]γ. Δύνανται να προβαίνουν στην χρήση προτύπων ή 

υποδειγμάτων που έχουν καταχωρηθεί από το Διαχειριστή του 

υποσυστήματος. [….]Άρθρο 12 Υποβολή Προσφορών/Αιτήσεων συμμετοχής 
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1. Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών/Αιτήσεων Συμμετοχής. 

1.1. Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν την προσφορά/αίτηση 

συμμετοχής, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης και μέχρι τη σύναψη αυτής μέσω του 

υποσυστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσης.  

1.2 Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν την προσφορά ή την αίτηση 

συμμετοχής τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στη προθεσμία που ορίζεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται, κατά περίπτωση, ως 

εξής: 

(α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του οικονομικού 

φορέα. 

(γ) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου 

του υποσυστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 και στο 

άρθρο 257 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση αυτή ο Οικονομικός Φορέας υποβάλει στον οικείο 

(υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 

μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Στην περίπτωση της υποβολής 

στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών 

αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), και για όσα από αυτά 

επιθυμεί ο Οικονομικός Φορέας να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα 
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με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά 

ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό 

ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών 

αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

Ο χρήστης - Οικονομικός Φορέας υποβάλλει, κατά περίπτωση 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τους ανωτέρω(υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:[….] 

1.2.3. Ο Οικονομικός Φορέας συντάσσει την οικονομική του προσφορά 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα 

στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable Document Format 

(PDF). 

Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται μέσω των λειτουργιών του 

υποσυστήματος να προβούν κατά περίπτωση σε εκτύπωση ελέγχου 

ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 

1.2.4. Στη συνέχεια, ο Οικονομικός Φορέας παράγει, κατά περίπτωση, 

από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής 

Προσφοράς του οικονομικού φορέα σε μορφή αρχείου Portable Document 

Format (PDF), τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσης και 

επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον 

Οικονομικό Φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το 

υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της 

ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα, κατά περίπτωση, παραχθέντα 

ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά και 

Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η 

προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 

ενημερώνει τον Οικονομικό Φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή 
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του χρήστη του Οικονομικού Φορέα προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις 

σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 1.2.4.1 Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

η τεχνική προσφορά και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, ο 

Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης. 

1.2.4.2 Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής 

προσφοράς η όποια αποστέλλεται στον Οικονομικό Φορέα με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.[….]». 

24. Επειδή οι σχετικοί όροι της διακήρυξης ορίζουν τα εξής : «[…]6. 

Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016[…]Άρθρο 2: Έγγραφα 

της σύμβασης και τεύχη 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της 

περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης, 

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 

χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 

και στην ιστοσελίδα www.deyah.gr. 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11/5/2018 η 

αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
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διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 

έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 15/5/2018. 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 

18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 

από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 

στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 

παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-

2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».[…] 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

[…] 3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω 

(υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον 

(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα 

στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον 

έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' 

αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α 

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από 
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τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 

ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα 

στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format 

(PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών 

του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην περίπτωση εφαρμογής της 

παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα 

ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της 

Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format 

(PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται 

στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους 

ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα 

παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική 

Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και 

το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος 

στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να 

προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν 

έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
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υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης. 

ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής 

προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών/Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές 

προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, 

η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο 

συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα. 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, προβαίνουν σε 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 

του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”. 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», 

αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, 

προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά 

μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της 

επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της 
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μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του 

ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, η διαδικασία 

συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.[….] Άρθρο 9: Συμπλήρωση – 

αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της 

οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της 

υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. […] Άρθρο 13: 

Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή 

διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του 

νόμου αυτού. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και 

υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 

4412/2016 . 

13.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 

13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της 

σύμβασης.[….] Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς[….]24.3 Ο 

ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά 

υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού 

συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες». 

 25. 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) της διακήρυξης, 

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, 

καθιστά µη νόµιµη τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).  

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 (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 (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). Περαιτέρω, όπως ομοίως 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 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 

έγγραφα ή δικαιολογητικά μη απαιτούμενα από τη διακήρυξη (ΕΑ ΣτΕ 18, 

19/2011, 3703/2010, 1616, 254/2008, 318/2013 ΔΕΦ ΑΘ (ΑΣΦ). Εξάλλου, 

όπως παγίως έχει κριθεί η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως και η υποχρέωση 

διαφάνειας απαγορεύουν στην αναθέτουσα αρχή να απορρίψει προσφορά 

στηριζόμενη σε λόγους οι οποίοι δεν προβλέπονται στην οικεία προκήρυξη 

(βλ., C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL 

ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 28, και απόφαση Medipac-Καζαντζίδης, C-6/05, 

EU:C:2007:337, σκέψη 54).   

27. 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 
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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). 

28. Επειδή περαιτέρω, η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η υποχρέωση 

διαφάνειας αντιτίθενται επίσης σε κάθε διαπραγμάτευση μεταξύ της 

αναθέτουσας αρχής και ενός προσφέροντος στο πλαίσιο διαδικασίας 

σύναψης δημόσιας σύμβασης, πράγμα που συνεπάγεται ότι, καταρχήν, μια 

προσφορά δεν δύναται να τροποποιηθεί μετά την κατάθεσή της, είτε κατόπιν 

πρωτοβουλίας της αναθέτουσας αρχής είτε του προσφέροντος (βλ., 

συναφώς, αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., 

C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης Οκτωβρίου 2013, 

Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31). Συγκεκριμένα, αν γινόταν 

δεκτό ότι η αναθέτουσα αρχή έχει την εξουσία να ζητεί διευκρινίσεις από 

συγκεκριμένο υποψήφιο την προσφορά του οποίου κρίνει ανακριβή ή μη 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της συγγραφής υποχρεώσεων, η εν 

λόγω αρχή θα κινδύνευε να θεωρηθεί ύποπτη, σε περίπτωση που τελικώς 

επέλεγε την επίμαχη προσφορά, ότι διεξήγαγε μυστικές διαπραγματεύσεις με 

τον οικείο υποψήφιο, εις βάρος των λοιπών υποψηφίων και κατά παράβαση 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης (απόφαση της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV 

Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 37).Εντούτοις, το 

Δικαστήριο έχει κρίνει επίσης ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν απαγορεύει 

τη διόρθωση ή κατά περίπτωση συμπλήρωση της προσφοράς, μεταξύ άλλων, 

επειδή απαιτείται προφανώς η απλή διευκρίνισή της ή η διόρθωση πρόδηλων 

εκ παραδρομής σφαλμάτων, υπό τον όρο ωστόσο ότι θα τηρηθούν ορισμένες 

προϋποθέσεις [βλ., συναφώς, στο πλαίσιο διαδικασιών προκήρυξης κλειστού 

διαγωνισμού εμπιπτουσών στην οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού 

των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (ΕΕ 2004, L 134, σ. 114), αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012, 

SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψεις 35 έως 45, 

όσον αφορά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και της 10ης 
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Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψεις 30 έως 39, 

όσον αφορά το στάδιο προεπιλογής των προσφερόντων]. Επιπλέον, η αίτηση 

διευκρίνησης δεν δύναται να καταλήξει στο να υποβάλει, στην 

πραγματικότητα, ο συγκεκριμένος προσφέρων νέα προσφορά (βλ. αποφάσεις 

της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, 

EU:C:2012:191, σκέψη 40, της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, 

EU:C:2013:647, σκέψη 36).Τέλος, και γενικά, κατά την άσκηση της διακριτικής 

ευχέρειας που διαθέτει όσον αφορά τη δυνατότητα να ζητήσει από τους 

υποψήφιους να διευκρινίσουν την προσφορά τους, η αναθέτουσα αρχή 

πρέπει να μεταχειριστεί τους υποψήφιους με ισότιμο και ειλικρινή τρόπο, έτσι 

ώστε μια αίτηση διευκρίνισης να μη δύναται, κατά το πέρας της διαδικασίας 

επιλογής των προσφορών και λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματός της, 

να έχει περιαγάγει αδικαιολόγητα σε ευμενή ή δυσμενή θέση τον υποψήφιο ή 

τους υποψήφιους που αποτέλεσαν το αντικείμενο της αίτησης αυτής (βλ. 

αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, 

EU:C:2012:191, σκέψη 41, καθώς και της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, 

C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 37). Ωστόσο, μια αίτηση διευκρίνισης δεν 

μπορεί να θεραπεύσει την παράλειψη προσκόμισης εγγράφων ή παροχής 

πληροφοριών των οποίων η κοινοποίηση ήταν απαραίτητη βάσει των 

εγγράφων της οικείας σύμβασης, δεδομένου ότι η αναθέτουσα αρχή οφείλει 

να ελέγχει αυστηρώς αν τηρήθηκαν τα κριτήρια που η ίδια έχει καθορίσει (βλ., 

συναφώς, απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, 

EU:C:2013:647, σκέψη 40). Επομένως, η προσέγγιση της προβληματικής της 

δυνατότητας διόρθωσης, συμπλήρωσης, διευκρίνισης, κλπ. των προσφορών 

διέπεται από μια περιπτωσιολογική νομολογία του ΔΕΕ, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του τελευταίου να ισορροπήσει ανάμεσα 

στην τήρηση των θεμελιωδών αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας, 

από τη μια μεριά, και της σκοπιμότητας να δοθεί στις αναθέτουσες αρχές η 

δυνατότητα να πετύχουν, τη βέλτιστη λύση για την ικανοποίηση των 

δημοσίων αναγκών σε αγαθά και υπηρεσίες, από την άλλη (Δημήτριος Γ. 

Ράικος, Ευαγγελία Γ. Βλάχου, Ευανθία Κ. Σαββίδη, Δημόσιες Συμβάσεις Ν. 

4412/2016 Ερμηνεία κατ΄ άρθρο. Σχετικές διατάξεις – Νομολογία,  εκδ. 

ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2018, σελ. 953).  
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29. Επειδή η προσέγγιση της προβληματικής της δυνατότητας 

διόρθωσης, συμπλήρωσης, διευκρίνισης, κλπ. των προσφορών διέπεται από 

μια περιπτωσιολογική νομολογία του ΔΕΕ, η οποία χαρακτηρίζεται από την 

προσπάθεια του τελευταίου να ισορροπήσει ανάμεσα στην τήρηση των 

θεμελιωδών αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας, από τη μια μεριά, 

και της σκοπιμότητας να δοθεί στις αναθέτουσες αρχές η δυνατότητα να 

πετύχουν, τη βέλτιστη λύση για την ικανοποίηση των δημοσίων αναγκών σε 

αγαθά και υπηρεσίες, από την άλλη (Δημήτριος Γ. Ράικος, Ευαγγελία Γ. 

Βλάχου, Ευανθία Κ. Σαββίδη, Δημόσιες Συμβάσεις Ν. 4412/2016 Ερμηνεία 

κατ΄ άρθρο. Σχετικές διατάξεις – Νομολογία, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2018, σελ. 953, 

Ε. Βλάχου).   

30. 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. 

31. Επειδή 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 ακυρότητας 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.   

 32. Επειδή έχει κριθεί ότι οι περιπτώσεις των προσφορών που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 

απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται 

στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια 

επιτροπή. Το επουσιώδες, ωστόσο, της απόκλισης διαπιστώνεται και 

αιτιολογείται ειδικά από την αναθέτουσα αρχή (ΣτΕ 4136/2009, 2004/2010).   

33. Eπειδή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016, 

όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

προσφορά μόνο βάσει τιμής σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του Ν.4412/2016, 

για τις περιπτώσεις σύμβασης έργου απορρίπτεται η προσφορά όταν δεν έχει 
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υποβληθεί είτε με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης είτε με ελεύθερη 

συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β, 

σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης.  

34. Επειδή σύμφωνα με ρητούς όρους της Διακήρυξης (ιδίως άρθρο 

13.2 και 24.3) προβλέπεται η υποβολή οικονομικής προσφοράς από τους 

συμμετέχοντες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 α και όχι 

το σύστημα οικονομικής προσφοράς της παρ. 2 α και β του άρθρου 95 του 

Ν.4412/2016, το οποίο παράγει το υποσύστημα ηλεκτρονικά, γεγονός που 

δεν αμφισβητεί ούτε η προσφεύγουσα.  

35. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου καθώς και 

όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, παρά τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη 

συμπλήρωσε το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ του άρθρου 

95 παρ. 2 α και β επιχειρώντας να το προσαρμόσει στο έντυπο του άρθρου 

95 παρ. 2 α αφήνοντας κενό το Μέρος Δεύτερο αυτού καθόσον ως ισχυρίζεται 

το σύστημα δεν της επέτρεψε να ανοίξει το απαιτούμενο από τη Διακήρυξη 

έντυπο, αν και ακολούθησε τα υποδεικνυόμενα ηλεκτρονικά βήματα του 

ΕΣΗΔΗΣ. Μάλιστα, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι σε σχετική επικοινωνία 

της με το ΕΣΗΔΗΣ την διαβεβαίωσαν ότι το υποβληθέν από εκείνη ΕΝΤΥΠΟ 

δεν θα της δημιουργήσει κανένα ζήτημα στην εγκυρότητα της οικονομικής της 

προσφοράς.  

36. Επειδή η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της προσβαλλόμενης 

υποστηρίζοντας ότι είναι εκτός του γράμματος και του πνεύματος της 

διακηρύξεως και του νόμου και ότι, στην πραγματικότητα, η προσφορά της 

συντάχθηκε ακριβώς όπως η διακήρυξη. 

37. Επειδή η προσφεύγουσα επικαλείται τεχνική αδυναμία του 

συστήματος η οποία την εμπόδισε να υποβάλει το απαιτούμενο από τη 

Διακήρυξη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ χωρίς ωστόσο να 

επισυνάπτει κάποιο έγγραφο ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τον διαχειριστή 

του συστήματος ή να αποδεικνύει με κάποιο άλλο τρόπο την τεχνική αυτή 

αδυναμία κατά την υποβολή της προσφοράς της, ο ισχυρισμός της πρέπει να 

απορριφθεί ως αόριστος και άρα απαράδεκτος. Ομοίως, η προσφεύγουσα 

αορίστως ισχυρίζεται και σε κάθε περίπτωση δεν αποδεικνύει ότι είχε λάβει τη 

διαβεβαίωση από το ΕΣΗΔΗΣ ότι δεν θα είχε ζήτημα με την υποβολή 
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διαφορετικού ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από το απαιτούμενο 

από τη Διακήρυξη.  Σε κάθε περίπτωση, δε, αλυσιτελώς, προβάλλεται ο εν 

θέματι ισχυρισμός, καθόσον μόνος αρμόδιος για την παροχή διευκρινίσεων 

επί της διαδικασίας και επί των συμβατικών εγγράφων, είναι ο αναθέτων 

φορέας.  

38. Επειδή στους όρους της επίμαχης Διακήρυξης δεν περιλαμβάνεται 

ρητώς γενικός όρος σχετικά με τους λόγους απόρριψης προσφορών, ενώ 

σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4412/2016 που αποτελεί κανονιστικό πλαίσιο 

του εν θέματι διαγωνισμού, προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά η οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση των 

απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι 

όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.    

39. Επειδή από τη συνδυαστική άλλως συστηματική ερμηνεία των 

όρων της διακήρυξης προκύπτει ότι εφόσον οι όροι (τύποι) της διακήρυξης  

τίθενται επί ποινή αποκλεισμού, αυτό ορίζεται ρητώς και ευκρινώς, σε 

αντιπαραβολή με άλλους όρους, όπου υφίσταται απλή αναφορά χωρίς χρήση 

λεκτικού που προσδίδει με βάση  την αντίληψη του ευλόγως ενημερωμένου 

υποψηφίου τον χαρακτήρα του απαράβατου όρου όπως «πρέπει», 

υποχρεωτικά», «επί ποινή αποκλεισμού» κλπ. Ειδικότερα, όσον αφορά τους 

προβαλλόμενους όρους, οι σχετικές αποσπασματικές αναφορές είναι οι 

κάτωθι: «Η Οικονομική Προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί 

σύμφωνα…..» (13.2) και «ο ηλεκτρονικός φάκελος Οικονομική Προσφορά 

…..το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν 

καταλλήλως οι σχετικές φόρμες» (24.3), ενώ στο ίδιο άρθρο, στην 

προηγούμενη παράγραφο (24.2), σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

αναφέρεται ρητώς ότι το περιεχόμενό τους ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού. 

Επομένως, δεν προκύπτει αβίαστα ότι οιαδήποτε διαφοροποίηση στη 

συμπλήρωση του εντύπου της οικονομικής προσφοράς επιφέρει  

υποχρεωτικά τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα. Παράλληλα, στο άρθρο 

9 της επίμαχης Διακήρυξης αναφέρεται ρητώς ότι αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της 
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οικονομικής τους προσφοράς. Επομένως, ο αναθέτων φορέας δεν 

υποχρεούνταν, κατά δέσμια αρμοδιότητα να απορρίψει την προσφορά της 

προσφεύγουσας λόγω υποβολής προσαρμοσμένου στο υπόδειγμα του 

διαγωνισμού εντύπου οικονομικής προσφοράς.  

40. Επειδή τα δυο συστήματα οικονομικών προσφορών της παρ. 2 του 

άρθρου 95 του Ν.4412/2016 διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους καθώς στο 

απαιτούμενο από τη Διακήρυξη καταγράφονται αναλυτικά σε επιμέρους 

ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα  ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και 

του προϋπολογισμού, σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται σε συμβάσεις με 

πλήθος τιμών μονάδας, όπως εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το 

Τιμολόγιο Μελέτης αλλά και τον προϋπολογισμό του έργου.  Αντίθετα, στο 

έτερο σύστημα υποβολής προσφορών, οι ποσότητες των εργασιών έχουν 

προμετρηθεί και οι οικονομικές προσφορές μπορούν να συντάσσονται με 

ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου, χωρίς καμία δέσμευση 

ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης μεταξύ τους.  Ωστόσο, με 

την προσαρμογή που επέφερε η προσφεύγουσα στο υποβληθέν έντυπο 

οικονομικής προσφοράς, δεν προκύπτει ότι υποβλήθηκε οικονομική 

προσφορά που να ακολουθεί διαφορετικό από το προβλεπόμενο ρητώς από 

τη Διακήρυξη σύστημα οικονομικής προσφοράς. 

41. Επειδή, στον επίδικο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες κλήθηκαν, 

αναλυτικότερα, να συμπληρώσουν έντυπο οικονομικής προσφοράς 

αποτελούμενο από δύο πίνακες, τον Πίνακα Α΄ και τον Πίνακα Β΄. Ο Πίνακας 

Α΄, με τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ», διαιρείται σε στήλες και 

τετραγωνίδια. Εξ αριστερών, στην πρώτη στήλη αναγράφονται οι ομάδες 

εργασιών ( Α΄, Β΄ και Γ΄), ακολουθούν, δε, δύο ακόμη στήλες, με 

τετραγωνίδια, αντίστοιχα με αυτά των ομάδων εργασιών, τα οποία καλείται να 

συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος, αναγράφοντας, έναντι καθεμιάς από τις 

ομάδες εργασιών, την προσφερόμενη έκπτωση, στη μεν πρώτη στήλη 

ολογράφως, στη δε δεύτερη αριθμητικώς. Ο Πίνακας Β΄ επιγράφεται 

«ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και κάτω από τον τίτλο αναγράφεται η 

επεξήγηση «Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του 

Οικονομικού Φορέα». Στον Πίνακα Β΄, στην πρώτη και στη δεύτερη στήλη, εξ 

αριστερών, αναγράφονται, αντιστοίχως, διάφορα επιμέρους μεγέθη του έργου 
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και οι τιμές των μεγεθών αυτών, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης 

του έργου (η δαπάνη κάθε ομάδας εργασιών, το άθροισμα δαπανών 

εργασιών, τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος, το σύνολο της δαπάνης 

των αμέσως ανωτέρω μεγεθών του έργου (ΣΣ), τα απρόβλεπτα, το σύνολο 

της δαπάνης που προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω μεγεθών (Σ1), η 

αναθεώρηση, τα απολογιστικά και το τελικό σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς 

ΦΠΑ (Σ2). Στη τρίτη στήλη, υπό τον τίτλο «Προσφερόμενη έκπτωση (%)», 

υπάρχουν τρία κενά τετραγωνίδια, σε αντιστοιχία με τις ομάδες εργασιών των 

προηγουμένων στηλών, τα οποία καλείται να συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος, 

αναγράφοντας και πάλι την αναγραφείσα ήδη στον Πίνακα Α΄ έκπτωση κατά 

ομάδα εργασιών, στη συνέχεια δε, στην ίδια στήλη, παραπλεύρως των 

μεγεθών, οι τιμές των οποίων, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης 

του έργου, έχουν ήδη συμπληρωθεί από την υπηρεσία, αναγράφονται τα ίδια 

μεγέθη με την ένδειξη «κατά την προσφορά». Στην τέταρτη στήλη, η οποία 

επιγράφεται «Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ», σε κενά 

τετραγωνίδια, σε αντιστοιχία με αυτά της τρίτης στήλης, καλείται ο 

διαγωνιζόμενος να υπολογίσει και να αναγράψει, σε ευρώ, τις τιμές των 

μεγεθών της πρώτης στήλης, όπως διαμορφώνονται με την εφαρμογή των 

προσφερομένων ποσοστών εκπτώσεως. Τέλος, στο κάτω μέρος της πρώτης 

σελίδας του Πίνακα Β΄, υπάρχουν οι ενδείξεις «Μέση έκπτωση Εμ = Σ2 – 

Π2/Σ2 = » και «Σύνολο Δαπάνης Έργου ΣΔΕ = », τα μεγέθη των οποίων 

καλείται να συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος.  

Βλ. κάτωθι ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ομάδες 

Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%) 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

Χωματουργικά 

Αποξηλώσεις 

  

Ασφαλτικά 
  

Σκυροδέματα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: 

 

 

 

Α/Α Ομάδες Εργασιών 

Δαπάνη ομάδας 

εργασιών κατά τον 

Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας εργασιών 

μετά την έκπτωση σε ευρώ 

 
Χωματουργικά Αποξηλώσεις 6.196,00 % 

 

 Ασφαλτικά 118.600,00 %  

 Σκυροδέματα 7.777,50 %  

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 132.573,50 Π1: 
 

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 23.863,23 
 

0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: 156.436,73 Π2: 0,00 
 
Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 - Π2 ) / Σ2 = 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 23.465,51  

0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη 

μελέτη: 179.902,24 Κατά την προσφορά: 0,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 97,76  
0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη 

μελέτη: 180.000,00 Κατά την προσφορά: 0,00 

 

42 Επειδή, όπως προκύπτει από το παρατιθέμενο ανωτέρω 

περιεχόμενο του εντύπου της οικονομικής προσφοράς του επιδίκου 

διαγωνισμού, η συμπλήρωση του Πίνακα Β΄ αποβλέπει, αποκλειστικά, στη 

διευκόλυνση της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο της ομαλότητας 

των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών εκπτώσεως και την κατάταξη των 

διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας, όπως, άλλωστε, ρητώς αναφέρεται 

και στην επεξήγηση που αναγράφεται στο έντυπο του πίνακα αυτού. 

Περαιτέρω, από το ίδιο το περιεχόμενο του Πίνακα Β΄ προκύπτει ότι ο 

έλεγχος, στην υποβοήθηση του οποίου αποσκοπεί η συμπλήρωσή του, είναι 

εφικτός ακόμη και αν δεν συμπληρωθεί ο πίνακας αυτός, δεδομένου ότι οι 

τιμές των μεγεθών που καλείται να αναγράψει σε αυτόν ο διαγωνιζόμενος 

προκύπτουν από απλές αριθμητικές πράξεις, με μόνη προϋπόθεση να έχουν 

αναγραφεί στον Πίνακα Α΄ τα προσφερόμενα επιμέρους ποσοστά εκπτώσεως 

όλων των ομάδων εργασιών. Επομένως, ουδέν οικονομικό στοιχείο, κρίσιμο 

για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος, δεν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα) 

% 



Αριθμός απόφασης: 668/2018 

 

35 

 

ελλείπει βάσει των πινάκων που συμπλήρωσε και υπέβαλε στην οικονομική 

της προσφορά της η προσφεύγουσα.  

43. Επειδή, ειδικότερα, η προσφεύγουσα συμπλήρωσε, εν 

προκειμένω, προσηκόντως τον Πίνακα Α΄ και με τις αριθμητικές πράξεις που 

περιλαμβάνει στον Πίνακα Β΄ προκύπτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε 

να καταστεί η υποβληθείσα από αυτή οικονομική προσφορά συγκρίσιμη με τις 

άλλες. Επομένως, η ελλιπής ή η εσφαλμένη συμπλήρωση του Πίνακα Β΄, 

ακόμη και η παράλειψη συμπληρώσεώς του εκ μέρους του διαγωνιζομένου, 

ως έχει κριθεί νομολογιακά, δεν συνεπάγονται την απόρριψη της οικονομικής 

προσφοράς του ως απαράδεκτης, εφ’ όσον αυτός έχει συμπληρώσει τον 

Πίνακα Α΄, αναγράφοντας, παραπλεύρως κάθε ομάδας εργασιών το 

προσφερόμενο επιμέρους ποσοστό εκπτώσεως (πρβλ. Σ.τ.Ε. 463/2007, όπου 

κρίθηκε ότι η συμπλήρωση του πίνακα Β έχει μόνο σκοπό την υποβοήθηση 

της επιτροπής κατά τον έλεγχο των προσφορών και ad hoc  ΣτΕ ΕΑ 

1165/2009). 

44. Επειδή σε περίπτωση που προσφορά παρουσιάζει αποκλίσεις από 

τους όρους της Διακήρυξης δεν απορρίπτεται αν δεν παραβιάζει ουσιώδεις 

όρους ή αν αυτές κριθούν επουσιώδεις από την αναθέτουσα αρχή,  η οποία 

πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αιτιολογεί ειδικώς την απόφασή της (ΣτΕ 

4136/2009, 2004/2010, 112/2011). 

45. Επειδή, εν προκειμένω, ο αναθέτων φορέας απέρριψε την 

προσφορά της προσφεύγουσας με μόνη την παραπομπή στο οικείο άρθρο 

της Διακήρυξης που αφορά στο σύστημα οικονομικής προσφοράς προς 

υποβολή. Ωστόσο, ουδόλως αναφέρεται στο αν οι προσαρμογές που έχει 

επιφέρει στο έντυπο η προσφεύγουσα υπολείπονται των στοιχείων που 

αναγράφονται στο έτερο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε 

από τους λοιπούς συμμετέχοντες, αν καθιστούν την προσφορά της μη 

συγκρίσιμη, αν ελλείπουν τα στοιχεία εκείνα που περιλαμβάνονται στις λοιπές 

προσφορές ή αν δεν προκύπτουν από τα ήδη αναγραφόμενα σε αυτή 

στοιχεία.  Επομένως, ο αναθέτων φορέας δεν αιτιολογεί επαρκώς, σαφώς και 

ειδικώς τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την προσφορά της 

προσφεύγουσας καίτοι δεν προκύπτει ότι υφίστανται ουσιώδεις αποκλίσεις 

των υποβληθέντων πινάκων οικονομικής προσφοράς από τις υποβληθείσες 
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οικονομικές προσφορές των λοιπών συμμετεχόντων και σε κάθε περίπτωση 

ουδένα στοιχείο ελλείπει. 

46. Επειδή, σε  κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι  οι γενικές αρχές 

του διοικητικού δικαίου, ως της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας, 

έχουν εφαρμογή κατά την ενάσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης,  

ήτοι της νομικής δυνατότητας της, εν προκειμένω, αναθέτουσας αρχής να 

επιλέγει ανάμεσα σε διάφορες εξίσου νόμιμες λύσεις, μία απόφαση δηλαδή 

για το εάν, πότε και πώς της διοικητικής δράσης (Π. Δαγτόγλου, Γενικό 

Διοικητικό Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σ. 191) και δεν χωρεί κατά την 

ενάσκηση της δέσμιας αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής βάσει των όρων 

της διακήρυξης.     

47. Επειδή η συμπλήρωση του συγκεκριμένου πίνακα δεν είχε τεθεί επί 

ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση δε που ο αναθέτων φορέας έκρινε την 

οικονομική προσφορά της προσφεύγουσας ως ασαφή θα μπορούσε να 

ζητήσει διευκρινίσεις σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως εξάλλου, 

προβλέπεται και ρητώς για τις οικονομικές προσφορές στο άρθρο 9 της 

Διακήρυξης. 

48.Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.   

           49. Επειδή,  κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή 

πρέπει να γίνει ενόλω  δεκτή . 

50. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να 

επιστραφεί το παράβολο που κατέθεσε η προσφεύγουσα ( άρθρο 363 παρ.5 

Ν.4412/2016). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

 Δέχεται  εν όλω την Προδικαστική Προσφυγή  

 Ακυρώνει  την προσβαλλόμενη πράξη. 

Ορίζει την επιστροφή  στην προσφεύγουσα του παραβόλου ποσού 

εννιακοσίων (900) ευρώ. 
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 7 Αυγούστου 2018 και εκδόθηκε στις 27 

Αυγούστου 2018  στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

          Η Πρόεδρος                                              Η Γραμματέας  

    Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου                                Μαρία Μανώλογλου 

 

 


