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Η 

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

2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Το 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α.Ε.Π.Π. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Νικόλαο 

Σαββίδη και τα μέλη Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη – Εισηγήτρια και Γερασιμούλα – 

Μαρία Δρακονταειδή, συνεδρίασε σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2018, στην έδρα της 

Αρχής.  

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

840/20-08-2018 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «………..», (εφεξής 

προσφεύγων), νομίμως εκπροσωπουμένου κατά της Αναθέτουσας Αρχής με την 

επωνυμία «………» νομίμως εκπροσωπούμενης (εφεξής αναθέτουσα αρχή).  

Με την υπό κρίση προδικαστική προσφυγή, κατά ορθή εκτίμηση αυτής, ο 

προσφεύγων επιδιώκει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ. αριθ. 237/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ….. ως προς α) την απόρριψη της 

προσφοράς του προσφεύγοντα για τις ΟΜΑΔΕΣ 1-6 στις οποίες  συμμετείχε και 

υπέβαλε προσφορά, β) ως προς την συνέχιση της συμμετοχής του προσφεύγοντα 

στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού, διότι μειοδότησε για τις Ομάδες 1-2 και 

Ομάδες 4-6 και γ) ως προς την ανάδειξη του προσφεύγοντα ως «προσωρινού 

αναδόχου» για τις παραπάνω Ομάδες, μέσα στα πλαίσια του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού µε σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, για τη δημόσια σύβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, προϋπολογισμού 110.000,00€ ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού 

ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, µόνο βάσει 

τιμής (μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (έκπτωση επί τοις εκατό [%] σε 

ακέραιες μονάδες). Στον επίμαχο διαγωνισμό κάθε  Οικονομικός  φορέας  έχει  

δικαίωμα  υποβολής  προσφοράς σε µία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας, 

ή στο σύνολο των έξι (6) ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Επί ποινή 

αποκλεισμού η προσφορά τους θα ισχύει για το σύνολο των οχημάτων της κάθε 

ομάδας και όχι για επί μέρους οχήματα της ομάδας ή των ομάδων που επιθυμούν 
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να διαγωνιστούν. Κύριο αντικείμενο της προμήθειας είναι τα Γνήσια Ανταλλακτικά 

και δευτερευόντως τα εφάμιλλα. Σημειώνεται ότι ο επίδικος διαγωνισμός φέρει 

συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 61638.    

Στην υπό κρίση προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων σώρευσε και 

αίτημα για τη λήψη προσωρινών μέτρων, με το οποίο αιτείτο να ανασταλεί κάθε 

περαιτέρω πρόοδος του Διαγωνισμού, έως την έκδοση απόφασης της ΑΕΠΠ. Επί 

του αιτήματος του αυτού εκδόθηκε η με αριθμό Α388/2018  απόφαση της ΑΕΠΠ  

 

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 229227362958 1015 0054), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 ΠΔ 

39/2017 (363 παρ.2 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 88.709,68 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και για τις 6 Ομάδες στις οποίες συμμετείχε ο προσφεύγων. Το εν 

λόγω ποσό πληρώθηκε σύμφωνα με το προσκομιζόμενο e-παράβολο αυτόματης 

δέσμευσης ποσού 600,00€, 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 20-08-2018, 

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

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

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης στην προσφεύγουσα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 09-08-2018, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η δεκαήμερη προθεσμία 
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έληγε την 19-08-2018, ημέρα Κυριακή και επομένως εξαιρετέα, με παράταση στην 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, την 20-08-2018, ημέρα Δευτέρα. Η εν λόγω προσφυγή 

αναρτήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 20-08-2018 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 με την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή του ο προσφεύγων 

προβάλει ότι: εσφαλμένα και αυθαίρετα, η επιτροπή του διαγωνισμού, καθώς και η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου …… με την υπ. αριθ. 237/2018 απόφασή της, 

απέρριψε την προσφορά του προσφεύγοντα, η οποία, ως υποστηρίζει, προδήλως 

ήταν πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της επίδικης διακήρυξης και τη ισχύουσας 

νομοθεσίας και νομολογίας και εσφαλμένα και αυθαίρετα δεν προχώρησε η 

προσφορά του προσφεύγοντα στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. Και τούτο διότι 

σύμφωνα με το άρθρο 11 της επίδικης διακήρυξης και τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, απαιτείται η υποβολή φακέλου προσφοράς σε έντυπη μορφή, ο οποίος 

θα περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του ……… εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

(από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου, πλην των Φ.Ε.Κ., με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και 

στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», που έχουν 

υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά, αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στο 

Δήμο εντός της ανωτέρω προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά-στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί ή συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (συμμετέχοντα) και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

αναφέρονται, η εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ISO ή βεβαιώσεις που έχουν 

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, κτλ. Επιπλέον, όπως προκύπτει από 

το άρθρο 11 της επίδικης διακήρυξης: «Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 

αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς», το οποίο δεν ισχύει στην κρινόμενη 

περίπτωση. Επομένως, παράνομα η ΑΑ απέρριψε την προσφορά του, επειδή ο 
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προσφεύγων είχε καταθέσει την οικονομική του προσφορά σε έγχαρτη μορφή σε 

κλεισμένο φάκελο και χωρίς να φαίνονται τα οικονομικά στοιχεία αυτής.  

6. Επειδή ο προσφεύγων έχει έννομο συμφέρον στην άσκηση της υπό κρίση 

προσφυγής καθώς ο ίδιος έχει συμμετάσχει στον επίδικο διαγωνισμό, έχοντας 

υποβάλλει προσφορά. Ειδικότερα, ο προσφεύγων στοιχειοθετεί το έννομο συμφέρον 

του στο γεγονός ότι έχει υποβάλει νομίμως και εμπροθέσμως την προσφορά του και 

εύλογα προσδοκά να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση, ισχυριζόμενος ότι έχει 

υποστεί ζημία από την προσβαλλόμενη πράξη κατά το μέρος που απέρριψε τη 

προσφορά του, αφού, όπως ισχυρίζεται, παραβιάζεται η νομοθεσία περί δημοσίων 

συμβάσεων, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης. Συνεπώς, ο προσφεύγων πρόκειται 

να υποστεί ζημία σε περίπτωση παρανομίας της προσβαλλομένης.  

7. 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). Περαιτέρω, γίνεται δεκτό ότι δεν είναι 

δυνατό εκ των υστέρων να προσκοµιστούν νέα κρίσιµα κατά τη Διακήρυξη στοιχεία 

(ΣτΕ 436/2002), όπως δεν είναι δυνατή και η λήψη υπόψη κατά τη διαδικασία 
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ανάθεσης προσόντος που ενώ όχι µόνο δεν αποδείχθηκε αλλά και ουσιαστικά 

έλειπε, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, τυχόν απεκτήθη µεταγενεστέρως, 

καθώς έτσι θα παραβιαζόταν η αρχή της τυπικότητας του διαγωνισµού και 

ασφάλειας αυτού, εκθέτοντας την κατακυρωτική κρίση σε τυχαία, µελλοντικά και 

αβέβαια γεγονότα. Τα παραπάνω προκύπτουν και εκ της αρχής της ισότιµης 

µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει 

την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης και την κρίση επί των προδιαγραφών κατά 

τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση 

προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construcrtion 

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), καθώς 

οι προσφορές τους θα αξιολογηθούν στα επόµενα στάδια επί τη βάσει των όσων 

δήλωσαν, προσκόµισαν και εν τέλει ίσχυαν κατά τον ως άνω κρίσιµο χρόνο (ήτοι 

αυτόν της ολοκλήρωσης χρόνου υποβολής προσφορών). 

8. Επειδή η επίδικη Διακήρυξη, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 11 αυτής, ορίζει ότι: 

«ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Όσοι επιθυµούν 

να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο 

απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα, µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 της 

αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 υπουργικής απόφασης. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω 

ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: α) Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά» &β) Ένας (1) (υπο) φάκελος µε 

την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» Όπου, ως (υπο) φάκελος νοείται η σχετική 

κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του 

παρόντος διαγωνισµού. Στον (υπο) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, τα κατά περίπτωση 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για 

την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. Τα στοιχεία που ζητούνται: • σύµφωνα µε το 
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άρθρο 8 της παρούσης διακήρυξης (δικαιολογητικά συµµετοχής),  • σύµφωνα µε τις 

τεχνικές περιγραφές της 43/2018 µελέτης και  • µία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/86(δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής) «ότι η προσφορά µας καλύπτει πλήρως 

τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης». … Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών 

στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.  Τα ανωτέρω στοιχεία και 

δικαιολογητικά των (υπο) φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται από τον συµµετέχοντα ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου τύπου .pdf. Σε περίπτωση µη ηλεκτρονικής υποβολής, δεν 

λαµβάνεται υπόψη η προσφορά και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών (από 

την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, πλην των Φ.Ε.Κ., µε 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και 

στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», που έχουν 

υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά, αλλά απαιτούνται να προσκοµισθούν στο 

∆ήµο εντός της ανωτέρω προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (συµµετέχοντα) και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

αναφέρονται, η εγγυητική συµµετοχής, πιστοποιητικά   ISO ή βεβαιώσεις που έχουν 

εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς, κτλ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

τον συµµετέχοντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. … Στον (υπο) φάκελο µε την ένδειξη 

«Οικονοµική Προσφορά», περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει 

τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά  στοιχεία της προσφοράς, µε ποινή 

αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. … Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά, στον (υπο) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά» µε ποινή αποκλεισµού σε 

αντίθετη περίπτωση.   Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα 

παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 

και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  … Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά 

παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του 

(υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 
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απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της 

οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 

σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκ 

παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής 

προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». … Η κατάρτιση και η 

υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ.) µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της 

προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 

βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 υπουργικής απόφασης. 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στο ∆ήµο αποκλειστικά σε έντυπη 

µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς 

στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόµιση σε έντυπη µορφή 

στοιχεία, τα οποία υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ∆ήµο  µετά την καθοριζόµενη 

προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της 

προσφοράς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. …  Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Συγκεκριµένα, 
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η τεχνική προσφορά (επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο.pdf), προκειµένου να είναι 

άµεσα αξιολογήσιµη, πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τον τρόπο, την τάξη, την 

αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Τεχνικές 

προδιαγραφές» της υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και 

να αναφέρει υποχρεωτικά τη µάρκα (ή/και την εµπορική ονοµασία) των 

προσφεροµένων ειδών ή τον παραγωγό ή τον προµηθευτή και την χώρα προέλευσης 

των προσφεροµένων ειδών . Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του 

(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς 

υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 

αρχείου τύπου pdf προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 

Μοσχάτου-Ταύρου. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την 

ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 

δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή.  Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική συµµετοχής, 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες 

δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική 

θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια 

(prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε 

αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών εκλαµβάνονται ως 

υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση 

τις εν λόγω διατάξεις.  … Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά 

περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία 

θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα 

από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριµένα: α. Η 

προσφερόµενη τιµή ήτοι το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια 

από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε 
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όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. β. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το 

σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά 

έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.  

Το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη 

σύγκριση των προσφορών.     Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω 

στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η 

Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται   συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

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

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο 

σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. ∆εν 

αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 

απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της 

οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 

σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ 

παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής 

προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». …  Η κατάρτιση και η 

υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα 

από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
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Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ).  Προσφορές 

που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή 

(για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 

σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  

Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας 

αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη 

συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται 

υπόψη. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισµού και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν.  …».  

9. Επειδή δυνάμει της προσβαλλομένης απόφασης αποφασίστηκαν, μεταξύ 

άλλων, τα ακόλουθα: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. Εγκρίνει τα πρακτικά Νο 1 και 2 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για τον υπ΄αριθµ. 61638 Ανοικτό 

Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, της υπ΄αριθµ. πρωτ. 11426/29.6.2018 ∆ιακήρυξης του 

∆ήµου………., για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ»,  ενδεικτικού προϋπολογισµού 110.000,00€ (µε ΦΠΑ). Ορίζει 

προσωρινούς µειοδότες τους κάτωθι: …»,  ενώ σύμφωνα με το Πρακτικό 1 

γνωμοδοτήθηκε  η απόρριψη της προσφοράς του προσφεύγοντα και ο αποκλεισμός 

του από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού, διότι: «…  Γ. Για την εταιρεία 

«……….»: α) Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά ήταν πλήρη και σύµφωνα 

µε την διακήρυξη. β) Στον φυσικό φάκελο µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» βρέθηκαν: 

β1) ένας (1) (υπό) φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ» β2) ένας (1) (υπό) φάκελος µε την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ»   Σύμφωνα µε το 

άρθρο 11 της διακήρυξης µε τίτλο «Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών». 

«Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά» με ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη  περίπτωση. Η Οικονοµική 
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Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος. Στη συνέχεια,  το σύστηµα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό αρχείο, 

σε  µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται  ψηφιακά και υποβάλλεται από τ ον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη ν ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά  υπογεγραµµένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  

πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη περίπτωση,  το σύστηµα  παράγει  σχετικό 

µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά 

παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του 

(υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη».  

10. Επειδή η ΑΑ έχει αποστείλει τις απόψεις της δυνάμει του με αριθμό 

14226/31-08-2018 εγγράφου της, το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της 

παρούσας.  

11. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την εκτίμηση του 

δικογράφου, της επίδικης Διακήρυξης και νομοθεσίας, του φακέλου του επίδικου 

Διαγωνισμού και της ομολογίας του προσφεύγοντα ότι κατέθεσε την οικονομική του 

προσφορά σε έγχαρτη μορφή στο πρωτόκολλο της ΑΑ, όλοι οι ισχυρισμοί του 

προσφεύγοντα απορρίπτονται ως αβάσιμοι και τούτο διότι: από το γράμμα της 

επίδικης Διακήρυξης έχει τεθεί υποχρέωση για κατάθεση έγχαρτης προσφοράς 

συγκεκριμένων μόνον εγγράφων των Δικαιολογητικών συμμετοχής, για την δε 

οικονομική προσφορά απαγορεύεται ρητά η κατάθεση έγχαρτης προσφοράς, με 

ποινή αποκλεισμού σε αντίθεση περίπτωση. Επομένως, και εφόσον ο προσφεύγων, 

ομολογεί ότι, κατά παρέκκλιση της επίδικης Διακήρυξης και του συγκεκριμένου – με 

ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση- όρου, κατέθεσε την οικονομική του 

προσφορά σε έγχαρτη μορφή, έστω και σε σφραγισμένο φάκελο, ορθώς η ΑΑ 

απέρριψε την προσφορά του και τον απέκλεισε από τα επόμενα στάδια του 

Διαγωνισμού.  
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12. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.  

13. 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 προσφυγή. 

Διατάσσει την κατάπτωση του παράβολου.  

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη στις 20-09-2018 και 

καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αποφάσεων της ΑΕΠΠ  την 26-09-2018.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

δυνάμει της με αρ. 1/2018 Απόφασης της  

Ολομέλειας Α.Ε.Π.Π. περί εξέτασης και έκδοσης  

Απόφασης επί των μέχρι 06-09-2018 εκκρεμών  

Προσφυγών από τις μέχρι τότε συνθέσεις των  

Κλιμακίων Α.Ε.Π.Π.      

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ                                                                    ΟΛΓΑ ΘΑΝΟΥ  

      


