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                 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

          2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 16.07.2019, με την εξής σύνθεση: 

Μαρία Μανδράκη Πρόεδρος- Εισηγήτρια, Γερασιμούλα – Μαρία Δρακονταειδή 

και Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 24.06.2019 (ημερομηνία καταχώρησης στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προδικαστική Προσφυγή, 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 769/25.06.2019 του οικονομικού φορέα …, που 

κατοικοεδρεύει στην …. του …., Περιφερειακής …. 

Κατά της υπ’ αριθ. 122/2019 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας με θέμα: «Έγκριση πρακτικών ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης 

οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση 

Υποδομών Κοινής Ωφελείας στον Τομέα της Άρδευσης του Δήμου Αλμωπίας 

και επισκευή συγκεκριμένα στη συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων του 

Δήμου Αλμωπίας», προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 124.368,28€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή του ο προσφεύγων επιδιώκει την 

ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που 

αφορά στην αποδοχή των προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών «…» 

και «….» με διακριτικό τίτλο « …». 

    Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια. 

     Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

   Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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1. Επειδή, με την με αριθμ. πρωτ. 10747/07.05.2019 Διακήρυξη 

του ο Δήμος Αλμωπίας προκήρυξε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου της Υπηρεσίας με τίτλο «Βελτίωση 

Υποδομών Κοινής Ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης του Δήμου Αλμωπίας 

και συγκεκριμένα στη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων 

του Δήμου Αλμωπίας» προϋπολογισμού 124.368,28€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό επί των τιμών των εργασιών του συνημμένου στη μελέτη τιμολογίου και 

επί των τιμών των αντλητικών και των βοηθητικών υλικών του συνημμένου 

στη μελέτη τιμολογίου), η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 08.05.2019 με ΑΔΑΜ 

19PROC004904344 καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ομοίως στις 

08.05.2019, όπου έλαβε συστημικό αριθμό α/α ...... Το αντικείμενο της 

σύμβασης είναι η προμήθεια των υλικών (υποβρύχια αντλητικά 

συγκροτήματα, ανταλλακτικά αντλιών και κινητήρων, καλώδια, 

χαλυβδοσωλήνες, ασύρματος τηλεχειρισμός, ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων 

αντλιοστασίων και γεωτρήσεων κ.λπ.) και οι εργασίες που θα απαιτηθούν 

κάθε φορά για την αποκατάσταση βλαβών σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια 

άρδευσης του Δήμου Αλμωπίας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εργασία με 

μηχανικά μέσα εξαγωγής και επανατοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος 

σε μέγιστο βάθος 200 μέτρων, εργασίες ηλεκτρολόγου, συντήρηση 

ηλεκτρικών πινάκων, αποσύνδεση και επανασύνδεση κινητήρων, εργασίες 

επισκευής αντλιών και κινητήρων και δοκιμή υποβρύχιων αντλητικών 

συγκροτημάτων σε δοκιμαστήριο. Η ως άνω  σύμβαση υποδιαιρείται στα 

κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: «Δαπάνες Εργασιών», εκτιμώμενης αξίας 

45.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 2: «Δαπάνες Υλικών», εκτιμώμενης 

αξίας 55.297,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ενώ προσφορές υποβάλλονται και για τα 

δύο (2) τμήματα. 
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2. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο 

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

1 του Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 283180290959 0822 

0010), ποσού 600,00€, το οποίο και υπολογίζεται με βάση την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης άνευ ΦΠΑ, που εν προκειμένω 

αποτελεί και το κατώτατο κατά νόμο ποσό παραβόλου.  

3.  Επειδή, παρόλο που δεν έχει γίνει χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου, σύμφωνα με το άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 8 

παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017, εμπεριέχεται στη προσφυγή κατ΄ ουσίαν το 

περιεχόμενο όλων τα προδιατυπωμένων πεδίων του τυποποιημένου 

εντύπου, συνεπώς προσήκει η κατ΄ουσίαν εξέταση της.  

4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του 

(υπηρεσία και προμήθεια), της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους 

94.519,89€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 

καθώς και του χρόνου δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

(08.05.2019), σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 376 και 379 -όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν- του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

των οικείων διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη 

δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π. 

5.  Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 

39/2017 (περ. α΄), έχει κατατεθεί εμπροθέσμως, δοθέντος ότι η 

προσβαλλόμενη αναρτήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στο διαδικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 14.06.2019, οπότε και έλαβαν γνώση 

αυτής οι συμμετέχοντες και η υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε 

στις 24.06.2019, ήτοι εντός της ως άνω προβλεπόμενης εκ του νόμου 

δεκαήμερης προθεσμίας. 

6. Επειδή, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. 122/2019 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας με θέμα: 

«Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών 
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προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού «Βελτίωση Υποδομών Κοινής Ωφελείας στον Τομέα της 

Άρδευσης του Δήμου Αλμωπίας και επισκευή συγκεκριμένα στη συντήρηση 

αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου Αλμωπίας», συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 124.368,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

με την οποία κατ΄ αποδοχήν των από 31.05.2019 και 12.06.2019 Πρακτικών 

αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και 

οικονομικών προσφορών εγκρίθηκε η ανάδειξη του οικονομικού φορέα …. ως 

προσωρινού αναδόχου (με συστημικό αρ. προσφοράς 137153/27.05.2019) με 

ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα Α επί των τιμών «Δαπάνες εργασιών» 12% 

για την ομάδα Β επί των τιμών «Δαπάνη Υλικών» 42% και αξία συνολικής 

προσφοράς 71.672,26€ χωρίς ΦΠΑ. Ο δε  προσφεύγων στοιχειοθετεί το 

έννομο συμφέρον του στο γεγονός ότι έχει υποβάλει νομίμως και 

εμπροθέσμως την προσφορά του και εύλογα προσδοκά να του ανατεθεί η 

οικεία σύμβαση, αφού, ως ισχυρίζεται, παραβιάζεται η νομοθεσία περί 

δημοσίων συμβάσεων καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο της οικείας 

διακήρυξης. 

7. Επειδή, ειδικότερα ο προσφεύγων στην υπό κρίση προσφυγή 

του βάλλει κατά των προσφορών των έτερων διαγωνιζόμενων, ισχυριζόμενος 

τα εξής: Α. Όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του οικονομικού 

φορέα …. με αριθ. προσφοράς 137153/27.05.2019: Ι. Σύμφωνα με την 

απαίτηση της παραγράφου Β.2. (σελ. 24 της διακήρυξης) και για την απόδειξη 

της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) έπρεπε να προσκομίσει 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της δημοπράτησης, δεν προσκόμισε 

ωστόσο το εν λόγω πιστοποιητικό, για αυτόν τον λόγο υποστηρίζει ο 

προσφεύγων ότι έπρεπε να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.  2. Ο ίδιος 

οικονομικός φορέας …. σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 2.2.9.2. Γ6 

(σελ. 25 της διακήρυξης) έπρεπε να προσκομίσει δήλωση του Ν.1599/86 στην 

οποία να δηλώνει ότι διαθέτει οργανωμένο δοκιμαστήριο αντλητικών 
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συγκροτημάτων για τον έλεγχο του αντλητικού συγκροτήματος μετά την 

επισκευή και ότι θα καταθέτει στην επιτροπή παραλαβής φύλλο δοκιμών με τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος του Δήμου μετά την 

επισκευή, δεν προσκόμισε εντούτοις το εν λόγω πιστοποιητικό (και) για αυτόν 

τον λόγο έπρεπε να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. 3. Ο ίδιος οικονομικός 

φορέας …. σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 2.2.9.2. Γ8 (σελ. 25 της 

διακήρυξης) έπρεπε να προσκομίσει δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να 

δηλώνει την έδρα του διαγωνιζόμενου και την διεύθυνση του εργαστηρίου 

επισκευής καθώς και τη διεύθυνση του εργαστηρίου δοκιμής αντλιών, δεν 

προσκόμισε ωστόσο ούτε το ως άνω πιστοποιητικό (και) για αυτόν τον λόγο 

έπρεπε να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. 4. Ο ίδιος οικονομικός φορέας ... 

σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 2.2.9.2. Β4 β) (σελ. 25 της 

διακήρυξης) έπρεπε να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι 

κατά την διάρκεια επισκευής των αντλητικών συγκροτημάτων δύναται να 

χρησιμοποιήσει γερανό της απαιτούμενης ανυψωτικής ικανότητας (για 

απόσταση έκτασης βραχίονα από το μηχάνημα μηδενική - ακριβώς πάνω από 

την γεώτρηση) για την ασφαλή εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλητικών 

μηχανημάτων στα βάθη των γεωτρήσεων που έχει στην κυριότητά του ο 

Δήμος, δεν προσκόμισε παρόλα τούτα το εν λόγω πιστοποιητικό και συνεπώς 

ισχυρίζεται ο προσφεύγων ότι έπρεπε να αποκλειστεί από τον υπόψη 

διαγωνισμό. 5. Όλα τα ιδιωτικά έγγραφα που προσκόμισε ο οικονομικός 

φορέας ….. είναι απλά αντίγραφα όπως και όλα τα πιστοποιητικά ISO 9001 

δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο και δεν είναι σύμφωνα κατά συνέπεια 

με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Β. Όσον αφορά τον συμμετέχοντα 

οικονομικό φορέα «..»: 1. Σύμφωνα με την απαίτηση της παραγράφου Β.2. 

(σελ. 24 της διακήρυξης) και για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 

2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) έπρεπε να προσκομίσει πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού μητρώου με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

δημοπράτησης, ο οικονομικός φορέας …. ωστόσο προσκόμισε πιστοποιητικό/ 

βεβαίωση του επαγγελματικού επιμελητηρίου με διαφορετικό όμως 
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αντικείμενο δραστηριότητας και όχι συναφές με το αντικείμενο της 

δημοπράτησης, κατ΄ ακολουθίαν ισχυρίζεται ο προσφεύγων ότι έπρεπε η 

επιτροπή να λάβει υπόψη τη διαφορετική αυτή δραστηριότητα και να την 

αποκλείσει από τον διαγωνισμό. 2. Σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 

2.2.6.παράγραφος γ (σελ. 19 της διακήρυξης) Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, ήτοι να διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, πρέπει οι 

συμμετέχοντες να αποδεικνύουν την δυνατότητα ασφαλούς ανέλκυσης των 

αντλητικών συγκροτημάτων με χρήση γερανοφόρου οχήματος. Ομοίως θα 

πρέπει να αποδεικνύουν την κατοχή ή δυνατότητα χρήσης εργαστηρίου 

επισκευής και εργαστηρίου δοκιμής αντλιών. Ο οικονομικός φορέας ... 

ισχυρίζεται ο προσφεύγων ούτε γερανό διαθέτει, ούτε εργαστήριο επισκευής 

αντλιών έχει, ούτε και εργαστήριο δοκιμής αντλιών, έπρεπε λοιπόν η 

οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω να αποκλείσει την ... 

από τον διαγωνισμό. Για την απόδειξη δε της τεχνικής ικανότητας προσκόμισε 

η συμμετέχουσα ... την με αριθ.πρωτ. 9362/3.5.2018 Βεβαίωση του Δήμου 

που αφορά εντούτοις άλλον οικονομικό φορέα και όχι την ίδια. 3. Ομοίως ο 

κατάλογος αναθέσεων των κυριότερων έργων που προσκόμισε ο οικονομικός 

φορέας … για την απαίτηση του άρθρου 2.2.9.2.Β4 Α. αφορά σε άλλον 

οικονομικό φορέα και όχι την ίδια. 4. Σχετικά με  το αυτοκίνητο γερανό με 

αριθ. κυκλοφορίας ΕΕΚ6823 ιδιοκτησίας ................... που δηλώθηκε από τον 

ίδιο ότι θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας ... για ανέλκυση και 

καθέλκυση των αντλιών, ο οικονομικός φορέας έπρεπε να προσκομίσει 

σύμφωνα με την απαίτηση της παραγράφου Βι. (σελ. 25 της διακήρυξης) Ι. 

Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας 2. Βεβαίωση πληρωμής τελών 

κυκλοφορίας. 3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας του γερανού από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με την 15085/593/03/ 

απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1186 Β/2518103). Από τα παραπάνω 

απαιτούμενα ο ως άνω οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει ουδέν στον 

φάκελο των δικαιολογητικών του με τη προσφορά του. 5. Σύμφωνα με την 

απαίτηση του άρθρου 2.2.9.2.Γ4. Υπεύθυνη δήλωση κατασκευαστή πινάκων, 

ο οικονομικός φορέας PST. AE. υποχρεούτο να προσκομίσει υπεύθυνη 
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δήλωση του κατασκευαστή πινάκων ότι διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 για 

κατασκευή και εμπορία, ενώ προσκόμισε μόνο υπεύθυνη δήλωση του 

προμηθευτή ότι θα τον προμηθεύσει με ηλεκτρικούς πίνακες. 6. Ο οικονομικός 

φορέας …. σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 2.2.9.2. Γ8 (σελ. 25 της 

διακήρυξης) έπρεπε να προσκομίσει δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να 

δηλώνει την έδρα του διαγωνιζόμενου και την διεύθυνση του εργαστηρίου 

επισκευής αντλιών, δεν προσκόμισε εντούτοις το εν λόγω πιστοποιητικό (και) 

για αυτόν τον λόγο υποστηρίζει ο προσφεύγων ότι έπρεπε να αποκλειστεί 

από τον διαγωνισμό. 7. Όλα τα ιδιωτικά έγγραφα που προσκόμισε ο 

οικονομικός φορέας …. είναι απλά αντίγραφα όπως και όλα τα πιστοποιητικά 

ISO 9001 δεν φέρουν επικύρωση απο δικηγόρο και δεν είναι σύμφωνα με την 

διακήρυξη. Συνεπώς ισχυρίζεται ο προσφεύγων ότι και για αυτόν τον λόγο ο 

οικονομικός φορέας …. έπρεπε να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Ενόψει 

των ως άνω, ο προσφεύγων αιτείται την ακύρωση της προσβαλλομένης 

καθώς η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού με την οποία 

εγκρίθηκαν οι προσφορές και έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό οι οικονομικοί 

φορείς … και … είναι εσφαλμένη και αντίκειται στο κανονιστικό πλαίσιο της 

οικείας διακήρυξης. 

8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15297/ 

03.07.2019 έγγραφο της αποστέλλει τις απόψεις της (και τις αναρτά στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με τα άρθρα 365 

παρ.1 του Ν.4412/2016 και 9 παρ.1 του Π.Δ.39/2017, διατυπώνοντας 

συναφώς ότι η υπό εξέταση προσφυγή δεν είναι βάσιμη για τους κάτωθι 

ειδικότερα αναφερόμενους λόγους. Αναφορικά με τον συμμετέχοντα και 

αναδειχθέντα προσωρινό ανάδοχο ... με αριθ. προσφοράς 

137153/27.05.2019) σχετικά με την (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) έχει δηλώσει στο ΤΕΥΔ την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποιητικού (ΜΕΕΠ 26760) και το πτυχίο στελέχωσης ΜΕΚ 36264. 2) 

σχετικά με το οργανωμένο δοκιμαστήριο αντλητικών συγκροτημάτων για τον 

έλεγχο του αντλητικών συγκροτημάτων μετά την επισκευή και για τα μέτρα 
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που θα λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας, έχει δηλώσει στο ΤΕΥΔ (σελ. 

21) δοκιμαστήριο (…) και επίσης υπάρχει στο φυσικό φάκελο Δήλωση του … 

ότι θα παραχωρήσει στον ως άνω οικονομικό φορέα εφόσον ανακηρυχθεί 

ανάδοχος, το δοκιμαστήριο του για τον έλεγχο των αντλητικών 

συγκροτημάτων και την έκδοση των αντίστοιχων φύλλων δοκιμών 3) σχετικά 

με την διεύθυνση του οργανωμένου δοκιμαστηρίου αντλητικών 

συγκροτημάτων για τον έλεγχο του αντλητικών συγκροτημάτων μετά την 

επισκευή και για τα μέτρα που θα λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας, έχει 

δηλώσει στο ΤΕΥΔ του (σελ. 21) mutatis mutandis το δοκιμαστήριο (..) και την 

διεύθυνση του εξωτερικού συνεργάτη. 4) σχετικά με την διάρκεια επισκευής 

των αντλητικών συγκροτημάτων δύναται να χρησιμοποιηθεί γερανός της 

απαιτούμενης ανυψωτικής ικανότητας για την ασφαλή εξαγωγή και 

επανατοποθέτηση αντλητικών μηχανημάτων στα βάθη των γεωτρήσεων που 

έχει στην κυριότητα του ο Δήμος, δηλώνει δε ο οικονομικός φορέας ότι θα 

χρησιμοποιηθεί ο γερανός της εταιρίας του "...” με αριθμό κυκλοφορίας ΑΖΕ 

6676 ανύψωσης 25 ton. 5) Τα έγγραφα τα οποία έχει προσκομίσει είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα ή υπάρχουν πρωτότυπα στο φυσικό φάκελο του 

κατέθεσε ο οικονομικός φορέας, τα πιστοποιητικά ISO είναι ευκρινή 

φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου, κατά την περίπτωση α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/14, επίσης ο οικονομικός φορέας δηλώνει επισήμως 

στο ΤΕΥΔ του την συγκατάθεση του προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση ο 

Δήμος Αλμωπίας στα δικαιολογητικά των πληροφορούν τις οποίες έχει 

υποβάλλει στο Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς του διαγωνισμού. Β) Αναφορικά με τις αιτιάσεις κατά του 

οικονομικού φορέα "..." με αριθμ. προσφοράς 137153/27.05.2019 1) σχετικά 

με την (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) έχει δηλώσει στο ΤΕΥΔ την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποιητικού (ΜΕΕΠ 

31110) και τα πτυχία στελέχωσης ΜΕΚ 11564 με ΜΕΕΠ 27256 ................ 

(Ηλεκτρολόγος ΤΕΙ) και ΜΕΚ 40135 με ΜΕΕΠ 30462 .............. (Πολιτικός 

Μηχανικός). 2) σχετικά με την διάρκεια επισκευής των αντλητικών 
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συγκροτημάτων δύναται να χρησιμοποιηθεί γερανός της απαιτούμενης 

ανυψωτικής ικανότητας για την ασφαλή εξαγωγή και επανατοποθέτηση 

αντλητικών μηχανημάτων στα βάθη των γεωτρήσεων που έχει στην κυριότητα 

του ο Δήμος, δηλώνει ότι θα χρησιμοποιηθεί ο γερανός ιδιοκτησίας του κ…. 

με αριθμό κυκλοφορίας …. Επίσης ο κ. … δηλώνει ότι θα παραχωρήσει το 

ΜΕ με … στον οικονομικό φορέα "...' εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος και 

προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την διακήρυξη (2.2.9.2 Β4). 

3) σχετικά με την διεύθυνση του οργανωμένου δοκιμαστηρίου αντλητικών 

συγκροτημάτων για τον έλεγχο του αντλητικών συγκροτημάτων μετά την 

επισκευή και για τα μέτρα που θα λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας, έχει 

δηλώσει ότι το εργαστήριο επισκευής και το δοκιμαστήριο για τον έλεγχο των 

αντλητικών συγκροτημάτων και την έκδοση των αντίστοιχων φύλλων δοκιμών 

θα είναι ο ".." (…) και την διεύθυνση του εξωτερικού συνεργάτη. 4) σχετικά με 

την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας προσκόμισε βεβαιώσεις από υπηρεσίες 

στο όνομα του κ…. (…) για τον οποίο δήλωνει ο φορέας ότι στηρίζεται σε 

ικανότητα του (δάνεια εμπειρία) στο ΤΕΥΔ. Ο οικονομικός φορέας έχει 

δηλώσει το προσωπικό που διαθέτει, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Η/Μ 

εγκαταστάσεις. Ότι η εταιρία διαθέτει ISO 9001:2015 και ότι τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν είναι της εταιρίας …. Υπάρχει επίσης δήλωση της εταιρίας 

«…» ότι εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος ο ως άνω οικονομικός φορέας "…." 

θα παρέχει τα υλικά. Τα έγγραφα τα οποία έχει προσκομίσει είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα ή υπάρχουν πρωτότυπα στο φυσικό φάκελο του κατέθεσε ο 

οικονομικός φορέας, τα πιστοποιητικά ISO είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα του 

πρωτοτύπου κατά την περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 

Επίσης ο οικονομικός φορέας δηλώνει επισήμως στο ΤΕΥΔ την συγκατάθεση 

του προκειμένου ο Δήμος να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών, τις οποίες έχει υποβάλλει στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του διαγωνισμού. 

9. Επειδή, στη διακήρυξη που αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων, ορίζονται τα εξής: «2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 
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ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (ν.4605/19 

άρθρο 43 παρ.8 α). Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 

188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (ν.4605/19 άρθρο 43 παρ.8 α). 

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

και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. [...] 

Κριτήρια Επιλογής 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή 

βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα 

XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 



 

 

Αριθμός απόφασης: 830 / 2019 

 

11 
 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού. 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Όσον 

αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς να δηλώσουν ότι 

διαθέτουν μέσο όρο του κύκλου εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη, ο 

οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

χωρίς το ΦΠΑ.  2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Όσον αφορά στην 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται α) να αποδείξουν την εμπειρία 

τους στο αντικείμενο της σύμβασης. Για την απόδειξη τούτου θα πρέπει να 

μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα για την εκτέλεση 

αντίστοιχων εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2016-2018) β) να 

διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών γ) να 

διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να 

αποδεικνύουν τη δυνατότητα ασφαλούς ανέλκυσης και καθέλκυσης των 

αντλητικών συγκροτημάτων με χρήση γερανοφόρου οχήματος. Ομοίως θα 

πρέπει να αποδεικνύουν την κατοχή ή δυνατότητα χρήσης εργαστηρίου 

επισκευής και εργαστηρίου δοκιμής αντλιών. 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δεν απαιτούνται. 2.2.8 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά 

τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 

παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

(της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση 

αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, 

με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής 
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ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 

ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Όταν 

οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική 

και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί 

στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν 

να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων 

φορέων. Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών (με μηχανικά μέσα εξαγωγή και 

επανατοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος, εργασίες Ηλεκτρολόγου, 

συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων, αποσύνδεση και επανασύνδεση κινητήρων, 

εργασίες επισκευής αντλιών και κινητήρων) γίνεται υποχρεωτικά από τον 

προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών 

φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 2.2.9 Κανόνες 

απόδειξης ποιοτικής επιλογής. 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την 

υποβολή προσφορών. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

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

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

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. [...] Στην περίπτωση 

υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 

της ένωσης. 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 
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του ν.4605/19) Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι 

όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 

2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

[...] Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: [...] B. 2. Για την απόδειξη της 

απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του 

οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης.Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Για την 

απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες 

αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. [...] Β.4. Για την 

απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
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προσκομίζουν συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά 

τη διάρκεια των (3) τριών τελευταίων ετών με άλλους φορείς του Δημοσίου και 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης - παραλαβής των συμβάσεων ή βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης - παραλαβής από φορείς του ιδιωτικού τομέα Α) Κατάλογο 

των κυριότερων υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει ο υποψήφιος την 

τελευταία τριετία με αναφορά του είδους της εργασίας (π.χ. 

αντικατάσταση/επισκευή ηλεκτροκινητήρα γεώτρησης στην περιοχή 

ιδιοκτησίας), το βάθος της επέμβασης, την ημερομηνία και τα στοιχεία του 

δημοσίου ή ιδιώτη εργοδότη. Β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, που να 

δηλώνει ότι κατά την διάρκεια επισκευής των αντλητικών συγκροτημάτων 

δύναται να χρησιμοποιήσει γερανό της απαιτούμενης ανυψωτικής ικανότητας 

(για απόσταση έκτασης βραχίονα από το μηχάνημα μηδενική - ακριβώς πάνω 

από την γεώτρηση), για την ασφαλή εξαγωγή και επανατοποθέτηση 

αντλητικών μηχανημάτων στα βάθη των γεωτρήσεων που έχει στην κυριότητα 

του ο Δήμος. i. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ιδιοκτήτης γερανοφόρου, 

απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: • Φωτοτυπία άδειας 

κυκλοφορίας • Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών 

χρήσης των/ου Μ.Ε. • Πιστοποιητικό καταλληλότητας από αναγνωρισμένο 

φορέα σύμφωνα με την 15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β/2518103) απόφαση του 

Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε ii. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιεί γερανοφόρα όχημα 

άλλων ιδιοκτητών θα πρέπει να προσκομιστεί: Υπεύθυνη δήλωση του 

ιδιοκτήτη του γερανοφόρου ότι θα διαθέτει επί μονίμου βάσεως το 

γερανοφόρο όχημα που έχει στην κατοχή του στον συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό για την εκτέλεση των εργασιών ανέλκυσης & καθέλκυσης των 

υποβρυχίων συγκροτημάτων. Επιπροσθέτως θα κατατεθούν και όλα τα 

δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου (i) για το/τα υπό παραχώρηση Μ.Ε. 

Γ.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:  i)  ότι οι 

επισκευές και συντηρήσεις όλων των αντλητικών συγκροτημάτων θα 

πραγματοποιούνται μόνο με γνήσια καινούργια ανταλλακτικά που θα 

προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο 

του αντλητικού συγκροτήματος (επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση αφορά 
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και τα μη καταγεγραμμένα αντλητικά συγκροτήματα) ii) ότι «σε περίπτωση 

αντικατάστασης ηλεκτροκινητήρα ή αντλίας, θα τοποθετείται κινητήρας ή 

αντλία της ίδιας εταιρίας και του ιδίου τύπου, εκτός της περίπτωσης που η 

τεχνική υπηρεσία εγκρίνει διαφορετικό τύπο για λόγους βελτίωσης της 

λειτουργίας και της απόδοσης του αντλητικού συγκροτήματος». Γ.2) 

Βεβαίωση του κατασκευαστή ή επισήμου αντιπροσώπου στην Ελλάδα των 

καταγεγραμμένων αντλητικών συγκροτημάτων, για την παροχή αντλητικών 

συγκροτημάτων & γνήσιων ανταλλακτικών στον υποψήφιο Ανάδοχο. Γ.3) 

Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του εργοστασίου ότι σε περίπτωση 

κατακύρωσης της στο συμμετέχοντα, θα προμηθεύσει με σωλήνες και λοιπά 

παρελκόμενα υλικά (μούφες κ.λπ.) καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Επίσης, θα υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια με τα κατασκευαστικά στοιχεία των 

σωλήνων. Γ.4) Υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή των πινάκων ότι σε 

περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο συμμετέχοντα θα τον 

προμηθεύει με ηλεκτρικούς πίνακες καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Ο 

κατασκευαστής των πινάκων θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 για 

κατασκευή και εμπορία, αντίγραφο του οποίου θα υποβληθεί στην τεχνική 

προσφορά. Γ.5)Υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου των καλωδίων με την 

οποία θα δηλώνεται ότι θα προμηθεύσει με πάσης φύσεως καλώδια τον 

συμμετέχοντα καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Επίσης θα υποβληθούν 

τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόμενων καλωδίων. Γ. 6) i) Υπεύθυνη δήλωση 

του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων διαθέτει 

οργανωμένο δοκιμαστήριο αντλητικών συγκροτημάτων για τον έλεγχο του 

αντλητικού συγκροτήματος μετά την επισκευή και ότι θα καταθέτει στην 

επιτροπή παραλαβής φύλλο δοκιμών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

αντλητικού συγκροτήματος του Δήμου μετά την επισκευή. ii) Εναλλακτικά οι 

συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν: Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη 

νόμιμου οργανωμένου δοκιμαστηρίου αντλητικών συγκροτημάτων με την 

οποία θα δηλώνει ότι εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος ο συμμετέχων θα 

παραχωρεί σε αυτόν το δοκιμαστήριο του όποτε αυτό χρειαστεί για τον έλεγχο 

των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου μετά την επισκευή τους και την 
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έκδοση των αντίστοιχων φύλλων δοκιμών, για την κατάθεσή τους στην 

επιτροπή παραλαβής. Γ.7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία 

θα δηλώνεται από μέρους του προσφέροντος: i) Ονομαστική κατάσταση του 

προσωπικού που διαθέτει (εφόσον διαθέτει), η επιχείρηση με τις αντίστοιχες 

ειδικότητες ii) Ότι το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα/μηχανήματα κ.λπ. 

μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούνται για εκτέλεση των ανατιθεμένων εργασιών 

θα πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, τα σχετικά με το 

υπ' αριθμό πρωτ. Δ13ε/0/9865/16 10 96 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ 

αναφερόμενα και θα διαθέτουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και 

ασφάλειας. ϊϊϊ) Ότι θα διαθέτει ηλεκτρολόγο με δυνατότητα εγκ/νης ισχύος 150 

ΗΡ (ονομαστικά). Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση 

αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου ότι αποδέχεται την 

συνεργασία με τον υποψήφιο και την ευθύνη που αυτή συνεπάγεται, καθώς 

και κατάθεση αντιγράφων της άδειας άσκησης επαγγέλματος που διαθέτει. 

Δεν απαιτείται από πλευράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα της ανωτέρω 

αναφοράς (παρ. iii), στην υπεύθυνη δήλωση στις περιπτώσεις που: - 

Πρόκειται για φυσικό πρόσωπο το οποίο λόγω πτυχίου καλύπτει τις ως 

άνωθεν απαιτήσεις. - Όταν υπάλληλοι που δηλώνονται ως μέλη του 

προσωπικού του Οικονομικού Φορέα έχουν τις άνωθεν ιδιότητες. - Όταν 

στέλεχος ή στελέχη του νομικού προσώπου καλύπτουν τις προαναφερθείσες 

ιδιότητες και φέρουν την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών. Γ.8) Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται:  - Η έδρα του διαγωνιζόμενου 

Οικονομικού Φορέα, η διεύθυνση του εργαστηρίου επισκευής και η διεύθυνση 

του εργαστηρίου δοκιμής αντλιών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Σε 

περίπτωση που τα ανωτέρω, δεν είναι κυριότητας του προσφέροντος, 

απαιτείται επιπλέον, η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωση του/των ιδιόκτητη/τών 

των εργαστηρίων, ότι προτίθενται να διαθέτουν τα εργαστήριά τους στον 

οικονομικό φορέα για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης/επισκευής και 

θα εκδίδουν τα αντίστοιχα φύλλα δοκιμών, για την κατάθεσή τους στην 

επιτροπή παραλαβής. - Πλήρη συμμόρφωση και αποδοχή των όρων της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης 
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όσον αφορά στους τρόπους και χρόνους εκτέλεσης των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής καθώς και τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται 

στις περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των οριζομένων όρων. Γ.9) Σχετικό 

πληροφοριακό υλικό που να αποδεικνύει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι 

συμβατά με τις οριζόμενες στο «Τεχνικές προδιαγραφές» (τεχνικά φυλλάδια, 

τεχνικά στοιχεία, πρότυπα, διαστάσεις, συνδεσμολογίες, εγχειρίδια, ιδιότητες, 

διαστάσεις, βάρη, αντοχές, μεγέθη, τομές, υλικά κατασκευής, λειτουργικά 

χαρακτηριστικά, καμπύλες λειτουργίες Q-h, απόδοσης, κ.λπ.) Ηλεκτρικοί 

πίνακες: Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα έχουν την ικανότητα να τροφοδοτούν 

κινητήρες έως 100ΗΡ με όποια μέθοδο εκκίνησης επιλέγει κατά περίπτωση η 

Υπηρεσία (Υ/Δ, soft starter, inverter)». Περαιτέρω, στο Παράρτημα «Τεχνική 

Έκθεση», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπόψη διακήρυξης, 

ορίζεται: «Θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή των 

πινάκων ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στο 

συμμετέχοντα θα τον προμηθεύει με ηλεκτρικούς πίνακες καθ' όλη την 

διάρκεια της σύμβασης. Ο κατασκευαστής των πινάκων θα διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO 9001 για κατασκευή και εμπορία, αντίγραφο του οποίου θα 

υποβληθεί στην τεχνική προσφορά. [...] Άρθρο 10ο: Δικαιολογητικά τεχνικής 

ικανότητας Ο κάθε συμμετέχων επί ποινή αποκλεισμού θα υποβάλλει στο 

φάκελο τεχνικής προσφοράς τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση 

του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα δηλώνεται 

ότι το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα-μηχανήματα κ.λπ. μέσα τα οποία θα 

χρησιμοποιούνται για εκτέλεση των ανατιθεμένων εργασιών θα πληρούν τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, τα σχετικά με το υπ' αριθμό πρωτ. 

Δ13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ αναφερόμενα και 

θα διαθέτουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. β) 

Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των υπό κατοχή Μ.Ε. γ) Βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών χρήσης των/ου Μ.Ε. δ) 
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Πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού από αναγνωρισμένο φορέα σύμφωνα με την 15085/593/03 

(ΦΕΚ 1186 Β'/25-8-03) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ε) Υπεύθυνη δήλωση του 

Ν. 1599/86 (άρθρο 8) ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα δηλώνεται οι 

εξαγωγές και επανατοποθετήσεις υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων 

που έχει πραγματοποιήσει την τελευταία διετία με τα αναφερόμενα στο γ' 

εδάφιο του παρόντος άρθρου μηχανήματα, καθώς επίσης τον φορέα 

επίβλεψης, τον εργοδότη και το βάθος τοποθέτησης. Επισημαίνεται ότι οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι κάτοχοι μηχανημάτων που να μπορούν να 

εξάγουν και να επανατοποθετήσουν τα αντλητικά μηχανήματα που 

αναφέρονται στον πίνακα βάθους τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων 

Δήμου Αλμωπίας που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Εναλλακτικά οι 

συμμετέχοντες μπορούν να μισθώσουν μηχανήματα τρίτων. Σε αυτή την 

περίπτωση επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών θα υποβάλλουν: α) 

Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Μ.Ε. με την οποία θα δηλώνει ότι 

εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος ο συμμετέχων θα παραχωρεί το μηχάνημα 

έργου για να το χρησιμοποιήσει στην επισκευή και συντήρηση των αντλητικών 

συγκροτημάτων του Δήμου Αλμωπίας. Το γνήσιο της υπογραφής της Υ/Δ θα 

βεβαιώνεται από Δημόσια Υπηρεσία. β) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα 

ψηφιακά υπογεγραμμένη ότι θα χρησιμοποιεί το μηχάνημα έργου με στοιχεία: 

αρ. κυκλοφορίας ιδιοκτησίας για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών 

συγκροτημάτων του Δήμου Αλμωπίας. Οι τιμές των εργασιών και της 

προμήθειας υλικών κατά την διάρκεια της σχετικής σύμβασης νοούνται 

σταθερές. Στις τιμές περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά σε κάθε είδους 

μικροϋλικά απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με 

τις εντολές της Υπηρεσίας (πάσης φύσεως εργασία και υλικά συσφίξεως 

καλωδίων τροφοδοσίας ρεύματος κ.λ.π. στην κατακόρυφη σωλήνωση, πάσης 

φύσεως εργασία και υλικά κατασκευής στεγανής σύνδεσης σε καλώδια, 

σωληνώσεις κ.λπ.) Στις τιμές νοείται ότι συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά 

των αντλητικών συγκροτημάτων μετά παρελκομένων κ.λ.π. εξοπλισμού από 

τον χώρο αποθήκευσης τους (εταιρείες μεταφορών, αντιπροσωπίες, 
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συνεργεία επισκευής, κ.λ.π.), στις κατά τόπους γεωτρήσεις του Δήμου και 

αντιστρόφως, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας».  

10. 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 

(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). 

Σύμφωνα, δε, με την αρχή της τυπικότητας που διέπει την διαδικασία της 

αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005, ΕΑΣτΕ 

228/2013, 111/2006, 597/2007), 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. Δεδομένων των ως άνω, η αναθέτουσα αρχή, κατά δέσμια 

αρμοδιότητα, οφείλει να κρίνει τις προσφορές με προσήλωση στην λεκτική 

αποτύπωση των όρων της κανονιστικής πράξης στο πλαίσιο της αρχής της 

τυπικότητας, απορρίπτοντας, ομοίως, κατά δέσμια αρμοδιότητα προσφορά 

που παραβιάζει απαράβατους όρους της διακήρυξης. 

11. Επειδή, από την επισκόπηση των στοιχείων της υπόθεσης και 

τη συνδυαστική εφαρμογή των ως άνω παρατιθέμενων όρων της διακήρυξης 

προκύπτει ειδικότερα ότι μεταξύ των απαιτουμένων και αξιωθέντων από τους 

συμμετέχοντες, στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής 

προσφοράς είναι και τα κάτωθι: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην 

οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων διαθέτει οργανωμένο δοκιμαστήριο 

αντλητικών συγκροτημάτων για τον έλεγχο του αντλητικού συγκροτήματος 

μετά την επισκευή και ότι θα καταθέτει στην επιτροπή παραλαβής φύλλο 

δοκιμών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος του 
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Δήμου μετά την επισκευή. ii) Εναλλακτικά οι συμμετέχοντες μπορούν να 

υποβάλλουν: Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη νόμιμου οργανωμένου 

δοκιμαστηρίου αντλητικών συγκροτημάτων με την οποία θα δηλώνει ότι 

εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος ο συμμετέχων θα παραχωρεί σε αυτόν το 

δοκιμαστήριο του όποτε αυτό χρειαστεί για τον έλεγχο των αντλητικών 

συγκροτημάτων του Δήμου μετά την επισκευή τους και την έκδοση των 

αντίστοιχων φύλλων δοκιμών, για την κατάθεσή τους στην επιτροπή 

παραλαβής. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται:  - Η 

έδρα του διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα, η διεύθυνση του εργαστηρίου 

επισκευής και η διεύθυνση του εργαστηρίου δοκιμής αντλιών που προτίθεται 

να χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω, δεν είναι κυριότητας του 

προσφέροντος, απαιτείται επιπλέον, η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωση 

του/των ιδιόκτητη/τών των εργαστηρίων, ότι προτίθενται να διαθέτουν τα 

εργαστήριά τους στον οικονομικό φορέα για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης/επισκευής και θα εκδίδουν τα αντίστοιχα φύλλα δοκιμών, για την 

κατάθεσή τους στην επιτροπή παραλαβής. 3. Υπεύθυνη δήλωση του 

υποψηφίου, που να δηλώνει ότι κατά την διάρκεια επισκευής των αντλητικών 

συγκροτημάτων δύναται να χρησιμοποιήσει γερανό της απαιτούμενης 

ανυψωτικής ικανότητας (για απόσταση έκτασης βραχίονα από το μηχάνημα 

μηδενική - ακριβώς πάνω από την γεώτρηση), για την ασφαλή εξαγωγή και 

επανατοποθέτηση αντλητικών μηχανημάτων στα βάθη των γεωτρήσεων που 

έχει στην κυριότητα του ο Δήμος. Από την επισκόπηση δε των προσφορών 

των υποψηφίων στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 

προκύπτει ότι βασίμως παραπονείται ο προσφεύγων με τους λόγους 

προσφυγής του ότι δηλαδή ο συμμετέχων και αναδειχθείς προσωρινός 

ανάδοχος δεν έχει καταθέσει στη προσφορά του τις δύο ως άνω υπό στοιχεία 

1) και 2) Υπεύθυνες Δηλώσεις, ως όφειλε και ως απαιτείται από το 

κανονιστικό πλαίσιο της υπόψη διακήρυξης, αβασίμως δε υποστηρίζει η 

αναθέτουσα αρχή ότι αρκεί η σχετική δήλωση στο κατατεθέν ΤΕΥΔ, ή ακόμα 

ότι υπάρχει δήλωση στον φυσικό φάκελο του ............ ότι θα παραχωρήσει 

στον ως άνω οικονομικό φορέα εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, το 
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δοκιμαστήριο του για τον έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων και την 

έκδοση των αντίστοιχων φύλλων δοκιμών, αφού υπό αυτή τη παραδοχή 

βάλλεται σοβαρώς η αρχή της τυπικότητας και της ίσης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων. Σε ό,τι αφορά την υπό στοιχείο ως άνω 3) Υπεύθυνη 

Δήλωση, από την επισκόπηση της προσφοράς του αναδειχθέντος 

προσωρινού αναδόχου προκύπτει ότι έχει καταθέσει σχετική Υπεύθυνη 

Δήλωση όπου δηλώνεται ότι κατά τη διάρκεια επισκευής των αντλητικών 

συγκροτημάτων δύναται να χρησιμοποιηθεί ο γερανός της ως άνω εταιρίας με 

την επωνυμία «….» με αριθμό κυκλοφορίας …. ανυψωτικής ικανότητας 25 ton 

στην επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου 

Αλμωπίας και αυνεπώς κατά αυτό το σκέλος είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός του 

προσφεύγοντος. Σε ό,τι αφορά την αιτίαση του προσφεύγοντος ότι ο 

συμμετέχων … δεν έχει καταθέσει με τη προσφορά του 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της δημοπράτησης, πράγματι η 

διακήρυξη ορίζει ότι για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 

προσκομίζουν οι συμμετέχοντες πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, ωστόσο 

κατά το στάδιο της προκαταρκτικής απόδειξης κρίνεται ότι είναι επαρκής η 

δήλωση στο σχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ που αποτελεί άλλωστε 

επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση. Περαιτέρω σύμφωνα και με τους όρους 

της προκείμενης διακήρυξης [2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»] τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά 

για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατά το 

στάδιο αυτό περιλαμβάνουν α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της διακήρυξης και επιπλέον η τεχνική 

προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις - 
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Τεχνικές Προδιαγραφές», περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται και περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα της προκείμενης διακήρυξης. 

Δεδομένων των ως άνω, κατά αυτό το σκέλος ο λόγος προσφυγής κρίνεται 

ως αβάσιμος. Τέλος σε ό,τι αφορά την αιτίαση του προσφεύγοντος ότι όλα τα 

ιδιωτικά έγγραφα που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας …. είναι απλά 

αντίγραφα όπως και τα πιστοποιητικά ISO 9001 δεν φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο και συνεπώς δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης 

πρέπει να κριθεί ως βάσιμη αφού ως γίνεται δεκτό τα πιστοποιητικά ISO 

πρέπει να είναι επικυρωμένα κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 1 του Ν. 

4250/2014 που διέπει την εν λόγω διακήρυξη. Έτι περαιτέρω, ξενόγλωσσα 

πιστοποιητικά τεχνικής προσφοράς που αφορούν στα αποδεικτικά 

πιστοποίησης ποιότητας (π.χ. ISO), καθώς και οι δηλώσεις συμμόρφωσης και 

εγγύησης των κατασκευαστών αποτελούν αποδεικτικά έγγραφα και όχι 

ενημερωτικά φυλλάδια και για το λόγο τούτο πρέπει να προσκομίζεται η 

μετάφραση αυτών (Βλ. ΕΑΣτΕ 505/2006, 587/2005, ΣτΕ 519/2010, 485/2010, 

Αποφάσεις ΑΕΠΠ 18/2017, 1034/2018). Όσον αφορά τον ισχυρισμό του 

προσφεύγοντος περί παράλειψης της έτερης συμμετέχουσας εταιρείας να 

επικυρώσει τα υποβληθέντα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, 

επισημαίνεται ότι πράγματι, τα εν λόγω έγγραφα έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και, κατά συνέπεια, τούτα έπρεπε να υποβληθούν είτε σε 

πρωτότυπη μορφή, είτε επικυρωμένα από δικηγόρο. Το γεγονός δε ότι οι εν 

λόγω ιδιωτικοί φορείς είναι εγκεκριμένοι και πιστοποιημένοι από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), δηλαδή από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου που έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της 

Ελλάδας, δεν δύναται να τους εντάξει στις κατηγορίες φορέων που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, οι οποίες 

απαριθμούνται σε αυτό περιοριστικά, συνεπώς και κατά αυτό το σκέλος ο 

ισχυρισμός του προσφεύγοντος πρέπει να γίνει δεκτός. Αβασίμως δε 
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υποστηρίζει συναφώς η αναθέτουσα αρχή ότι αρκεί τα πιστοποιητικά ISO να 

είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου καθώς ενόψει των ως άνω 

γενόμενων δεκτών αλλά και των όρων της ίδιας της διακήρυξης τα απλά 

αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων γίνονται αποδεκτά ως ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα 

από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν4194/2013) αντιστοίχως δε τα απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν ομοίως επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 

4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

12. Επειδή, δεδομένων τούτων οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος 

καθ΄ο μέρος στρέφονται κατά της προσφοράς της συμμετέχουσας …. κατά 

τον δεύτερο, τρίτο και πέμπτο λόγο της προσφυγής πρέπει να γίνουν δεκτοί. 

13. Επειδή, αναφορικά με τις αιτιάσεις του προσφεύγοντος κατά 

της συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία … με διακριτικό τίτλο ... και αρ. 

προσφοράς στον υπόψη διαγωνισμό 137425, από την επισκόπηση της ως 

άνω προσφοράς της στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 

προκύπτει ότι κατά το σκέλος που ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι έχουν –

εσφαλμένως- προσκομισθεί απλά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή των 

πιστοποιητικών ΙSO, ο ισχυρισμός τούτος θα πρέπει να απορριφθεί ως 

αβάσιμος, αφού εμφαίνεται ότι τα προσκομισθέντα από την ως άνω 

συμμετέχουσα με τη προσφορά της σχετικά έγγραφα είναι πρωτότυπα, οπότε 

δεν τυγχάνουν εφαρμογής και τα διατυπωθέντα στη σκέψη 11 αναφορικά με 

τον παρόμοιο λόγο κατά της εταιρείας … περί υποχρέωσης επικύρωσης των. 

Αναφορικά δε με τον λόγο προσφυγής σχετικά με την έλλειψη απόδειξης 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας  ισχυρίζεται 



 

 

Αριθμός απόφασης: 830 / 2019 

 

24 
 

εν προκειμένω ο προσφεύγων κατά της ως άνω συμμετέχουσας ότι στο 

προσκομισθέν από αυτή πιστοποιητικό βεβαιώνεται διαφορετικό αντικείμενο 

δραστηριότητας και όχι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας 

δημοπράτησης θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, δεδομένου κατά 

πρώτον ότι ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη σκέψη 11 για τα δηλωθέντα  

συναφώς και επαρκώς στο ΤΕΥΔ κατά δεύτερον εμφαίνεται στο κατατεθέν 

ΤΕΥΔ και συγκεκριμένα στο πεδίο Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε 

άλλους φορείς: … δάνεια εμπειρία κατασκευής. Επιπλέον αορίστως κρίνεται 

ότι ο προσφεύγων προβάλλει ότι ο οικονομικός φορέας ... ούτε γερανό 

διαθέτει, ούτε εργαστήριο επισκευής αντλιών, ούτε και εργαστήριο δοκιμής 

αντλιών, θα έπρεπε η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω 

να αποκλείσει την …. από τον διαγωνισμό. Αβάσιμος είναι επιπλέον και ο 

ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, 

η προσκομισθείσα από τη συμμετέχουσα ... με αριθ. πρωτ. 9362/3.5.2018 

Βεβαίωση του Δήμου αφορά σε άλλον οικονομικό φορέα και όχι την ίδια 

καθώς από τη επισκόπηση της προσφοράς της και ειδικότερα της ως άνω 

βεβαίωσης προκύπτει ότι εκεί αναγράφεται ότι τα βεβαιωθέντα έργα 

εκτελέσθηκαν από τον ............. που αποτελεί ωστόσο τον αρμόδιο, πρόεδρο 

και διευθύνοντα σύμβουλο της συμμετέχουσας εν προκειμένω εταιρείας. Το 

αυτό προκύπτει και για τον έτερο ισχυρισμό του προσφεύγοντος σχετικά με 

τον προσκομισθέντα κατάλογο αναθέσεων των κυριότερων έργων, πολλώ δε 

μάλλον που εν προκειμένω φορέας του έργου είναι ο Δήμος Αλμωπίας, όπως 

και για τη παρούσα σύμβαση. Αβάσιμος είναι και ο ισχυρισμός του 

προσφεύγοντος ότι σχετικά με  το αυτοκίνητο γερανό με αριθ. κυκλοφορίας … 

ιδιοκτησίας … που δηλώθηκε  ότι θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας 

…. για ανέλκυση και καθέλκυση των αντλιών, ο ως άνω οικονομικός φορέας 

δεν έχει προσκομίσει σύμφωνα με την απαίτηση της παραγράφου Βι. (σελ. 25 

της διακήρυξης) 1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας 2.Βεβαίωση 

πληρωμής τελών κυκλοφορίας. 3.Πιστοποιητικό καταλληλότητας του γερανού 

από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με την 15085/593/03/ 

απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1186 Β/2518103), καθώς από την 
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επισκόπηση της προσφοράς στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ προκύπτει και εμφαίνεται ότι έχουν υποβληθεί όλα τα ως άνω 

αναφερόμενα απαιτούμενα στοιχεία/ έγγραφα. Αβάσιμος είναι και ο 

ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι στη προσφορά της ως άνω 

συμμετέχουσας δεν συμπεριλαμβάνεται σύμφωνα με την απαίτηση του 

άρθρου 2.2.9.2.Γ4. της διακήρυξης Υπεύθυνη δήλωση κατασκευαστή 

πινάκων, καθώς όπως προκύπτει από την επισκόπηση των στοιχείων της 

προσφοράς στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ ο ως άνω 

οικονομικός φορέας PST AE. έχει υποβάλει την από 20.05.2019 υπεύθυνη 

δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας …. όπου βεβαιώνεται ότι θα 

προμηθεύσει τη συμμετέχουσα με ηλεκτρικούς πίνακες καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. Αβάσιμη είναι τέλος η αιτίαση 

του προσφεύγοντος ότι ο οικονομικός φορέας …. σύμφωνα με την απαίτηση 

του άρθρου 2.2.9.2. Γ8 (σελ. 25 της διακήρυξης) δεν προσκόμισε υπεύθυνη 

δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει την έδρα του διαγωνιζόμενου 

και την διεύθυνση του εργαστηρίου επισκευής αντλιών, καθώς ομοίως από 

την επισκόπηση της προσφοράς της εμφαίνεται ότι έχει υποβάλλει, μεταξύ 

όλων των άλλων απαιτουμένων, την από 27.05.2019 υπεύθυνη δήλωση όπου 

βεβαιώνεται τόσο η έδρα του διαγωνιζόμενου όσο και η διεύθυνση του 

εργαστηρίου επισκευής και του εργαστηρίου δοκιμής αντλιών. 

14. Επειδή, δεδομένων των ως άνω, οι ισχυρισμοί του 

προσφεύγοντος καθ΄ ο μέρος στρέφονται κατά της προσφοράς της 

συμμετέχουσας εταιρείας … θα πρέπει να απορριφθούν. 

15. Επειδή, σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης, η προσφυγή 

θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 

απόφαση κατά το σκέλος που έκανε αποδεκτή τη προσφορά της εταιρείας … 

16. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν το παράβολο που κατέθεσε ο 

προσφεύγων θα πρέπει να επιστραφεί (άρθρο 363 Ν.4412/2016). 

 

Για τους λόγους αυτούς 



 

 

Αριθμός απόφασης: 830 / 2019 
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Δέχεται εν μέρει τη Προσφυγή. 

Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 122/2019 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας με θέμα: «Έγκριση πρακτικών ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης 

οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση 

Υποδομών Κοινής Ωφελείας στον Τομέα της Άρδευσης του Δήμου Αλμωπίας 

και επισκευή συγκεκριμένα στη συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων του 

Δήμου Αλμωπίας», προϋπολογισθείσας δαπάνης 124.368,28€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% κατά το σκέλος που έκανε αποδεκτή τη 

προσφορά της  συμμετέχουσας εταιρείας «…»  

 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 16 Ιουλίου 2019 και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 30 Ιουλίου 2019. 

 

      Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας 

 

          Μαρία Κων. Μανδράκη                          Ελένη Κατσίκα     

 


