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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 31 Ιουλίου 2020 με την εξής σύνθεση: 

Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος, Χρήστος Σώκος, Εισηγητής και Αγγελική 

Πουλοπούλου, Μέλη. 

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 29.06.2020 με ΓΑΚ 

821/30.06.2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία 

«……………..» και τον διακριτικό τίτλο «…………….», που εδρεύει στον 

……………., όπως νομίμως εκπροσωπείται, 

κατά της «……………..», όπως νομίμως εκπροσωπείται [εφεξής η 

αναθέτουσα αρχή]. 

 Της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «…………….» με δ.τ. 

«……………..», που εδρεύει στο ……………., οδός …………….αρ. 

……………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατέθεσε την από 13.07.2020 

Παρέμβασή της.  

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί η 

προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 245/θέμα 1/16-6-2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, τα εγκριθέντα μ' αυτήν πρακτικά της 

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και κάθε άλλη συναφής πράξη ή 

παράλειψη, κατά το μέρος που βρέθηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών και κρίθηκαν νόμιμα τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρεμβαίνουσας και αποφασίσθηκε η 

ανάδειξη αυτής ως οριστικής αναδόχου του διαγωνισμού. 

Με την Παρέμβασή της η παρεμβαίνουσα επιδιώκει την απόρριψη της 

υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Χρήστο Σώκο 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί και 

δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 

5 του ΠΔ 39/2017, ποσού €1.260,00 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης 

δέσμευσης με κωδικό …………….και το από 24.06.2020 αποδεικτικό 

πληρωμής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ …………….). 

 2. Επειδή, με την υπ' αριθ. πρωτ. …………….διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή 

προκήρυξε δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια ……………., χρονικής διάρκειας 

τριακοσίων εξήντα (360) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

252.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή, άλλως, 312.480,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στην πλατφόρμα 

του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος ……………..  

3. Επειδή, στον ανωτέρω διαγωνισμό, ο οποίος διενεργήθηκε την 

24.01.2020 με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έλαβαν 

μέρος έξι συνολικά οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η προσφεύγουσα και 

η παρεμβαίνουσα. Με την υπ' αριθ. 230/θέμα 3°/27-2-2020 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής και κατ' αποδοχή των υπ' αριθ. 

1/24-1-2020 και 11/30-1-2020 πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού, που αφορούν αντιστοίχως τα στάδια του ελέγχου και αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία των οικονομικών προσφορών, 

κρίθηκαν αποδεκτές, από πλευράς πληρότητας δικαιολογητικών συμμετοχής, 

αλλά και ως προς το οικονομικό τους σκέλος, οι προσφορές των πέντε εκ των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό οικονομικών φορέων, ενώ προσωρινή 

ανάδοχος αναδείχθηκε η παρεμβαίνουσα. Ακολούθως, με το υπ' αριθ. 

4307/17-3-2020 έγγραφο της αναθέτουσας Αρχής, η  παρεμβαίνουσα 

προσκλήθηκε να καταθέσει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.9.2 της 

Διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. Την παράταση της ανωτέρω 

προθεσμίας αιτήθηκε η εν λόγω εταιρία, με την υπ' αριθ. πρωτ. 4366/03.04.2020 

επιστολή της, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του ζητούμενου 

σύμφωνα με τη διακήρυξη δείγματος, επικαλούμενη ανωτέρα βία, λόγω της 

αναστολής λειτουργίας της προμηθεύτριάς της εταιρίας, ενόψει της πανδημίας 

του κορωνοϊού Covid-19. Κατόπιν αποδοχής του ανωτέρω αιτήματος της 
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παρεμβαίνουσας, αποφασίσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5725/27.04.2020 

έγγραφο της αναθέτουσας Αρχής, η χορήγηση παράτασης για την προσκόμιση 

των ζητούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, διάρκειας 20 ημερών. Κατόπιν 

τούτων, η Επιτροπή διανέργειας του διαγωνισμού με το υπό ημερομηνία 

7-5-2020 πρακτικό ελέγχου του δείγματος ζήτησε να προσκομισθούν νέα μικρά 

δείγματα με βελτιώσεις σε συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις της, ενώ, 

ακολούθως, στις 18-5-2020, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

προχώρησε στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την ως άνω εταιρεία, κρίνοντας ότι 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.  Με την υπ' αριθ. 245/θέμα 

1/16-6-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, 

κατόπιν αποδοχής σχετικής εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο του υποβληθέντος δείγματος και των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποφασίσθηκε η ανάδειξη της παρεμβαίνουσας 

ως οριστικής αναδόχου και η υπέρ αυτής κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού, με προσφερθείσα τιμή 187.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ή άλλως 

232.872,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

4. Επειδή, κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκε η υπό κρίση 

προσφυγή, νόμιμα και εμπρόθεσμα την 29.06.2020, με κατάθεση μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με τη χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ 39/2017, 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. 

5. Επειδή, εμπρόθεσμα η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της 

προσβαλλόμενης Απόφασης καθώς, από τον ηλεκτρονικό τόπο του αντίστοιχου 

δημόσιου Διαγωνισμού, αποδεικνύεται πως αυτή κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά 

στους προσφέροντες, στις 18.06.2020, ώστε η κατ’ αυτής στρεφόμενη 

Προδικαστική Προσφυγή να έχει κατατεθεί, μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» στο ΕΣΗΔΗΣ στις 29.06.2020, εντός της προθεσμίας που 

ορίζουν τα άρθρα 361 παρ. 1 περ. (α) Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (α) 

Κανονισμού. 

6. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή, κοινοποίησε στις 03.07.2020 την υπό 

εξέταση προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί 

να θίγεται από την αποδοχή της και απέστειλε στην AΕΠΠ τις από 06.07.2020 
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απόψεις της σχετικά με την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή, ζητώντας 

παράλληλα την απόρριψή της, τις οποίες απόψεις κοινοποίησε στην 

προσφεύγουσα στις 10.07.2020  

7. Επειδή, εν γένει παραδεκτώς και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 362 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 7 του 

Π.Δ.39/2017 παρεμβαίνει η παρεμβαίνουσα εταιρεία, καθόσον η υπό κρίση 

προσφυγή κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στην παρεμβαίνουσα 

μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του δικτυακού τόπου του 

διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 03.07.2020, οπότε και εκκινεί η σχετική 

10ήμερη προθεσμία προς άσκηση παρέμβασης και η εν λόγω παρέμβαση 

ασκήθηκε στις 13.07.2020 με κατάθεση μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, η παρεμβαίνουσα, δε, έχει προφανές έννομο 

συμφέρον να παρέμβει, αφού επιδιώκει τη διατήρηση ισχύος της 

προσβαλλόμενης πράξης με την οποία έχει ανακηρυχθεί οριστική ανάδοχος.  

8. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη αποτελεί κανονιστική 

πράξη, η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και δεσμεύει, τόσο την αναθέτουσα αρχή, 

η οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, 53/2011, ΕΣ VI Τμήμα Πράξεις 

78/2007, 19/2005, 31/2003 κ.λπ.), όσο και τους διαγωνιζόµενους. Η δε 

παράβαση ουσιωδών διατάξεων της Διακήρυξης οδηγεί σε ακυρότητα των 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες εγκρίνονται οι επιμέρους 

φάσεις της διαδικασίας, καθώς και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού (ΣτΕ 

2772/1986, 3670/1992, 2137/1993 κλπ), αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων 

διατάξεων της Διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, καθιστά απαράδεκτες τις 

υποβληθείσες προσφορές τους. Επειδή, κατά την ερμηνεία των όρων κάθε 

Διακήρυξης ο ερμηνευτής του δικαίου πρέπει να αναζητείτο πραγματικό νόημα 

των ενσωματωμένων σε αυτή κανόνων με αφετηρία τη λεκτική, ήτοι γραμματική 

διατύπωσή τους (γραμματική ερμηνευτική μέθοδος). 

9. Επειδή, το άρθρο Άρθρο 1.3. της Διακήρυξης «Συνοπτική Περιγραφή 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» ορίζει ότι «Αντικείμενο της 

σύμβασης είναι η προμήθεια …………….. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)». Περαιτέρω, με το άρθρο 2.4 της διακήρυξης, ορίσθηκε, 

μεταξύ άλλων, ότι: «Άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής». 2.4.3.2 Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά θα καλύπτει όλες τις 
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απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με 

το κεφάλαιο "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" του Παραρτήματος Β της 

Διακήρυξης, όπως θα επιβεβαιωθεί με το δείγμα της παρ. 3.2 της παρούσης 

διακήρυξης». Σύμφωνα δε με το άρθρο 2.4.6, προβλέφθηκε, εκτός των άλλων 

λόγων απόρριψης των προσφορών των υποψηφίων αναδοχών, ότι: «Η 

αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου καί της αξιολόγησης 

των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: θ) η οποία 

παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παοούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης». Επίσης, με το άρθρο 3.2 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, προβλέφθηκε, εκτός άλλων, ότι: «3.2 Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου. 3.2.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 

αναΰέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του 

συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει δείγματα (1 χαρτοθήκη 

με την συσκευασία της και 2 επιπλέον συρτάρια), όπως περιγράφονται στην 

Τεχνική Προδιαγραφή, ως αποδεικτικό στοιχείο της δήλωσης του (2Α.3.2) ότι τα 

προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές)». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

των προσφερόμενων ειδών της προμήθειας, προβλέφθηκαν, μεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα: «2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Τα σόκορα σε όλα τα μέρη του 

επίπλου πρέπει να είναι στρογγυλεμένα. 2.2. Μέρη συρταριών, κάθε συρτάρι 

στη δεξιά πλευρά του μετώπου φέρει διακριτικό σήμα, π.χ. αριθμούς από το 

1-12 ή ζωάκια ή παιδικούς χαρακτήρες (12 διαφορετικά για να ξεχωρίζει κάθε 

νήπιο το συρτάρι του). Οι συνδέσεις των συρταριών, οι οδηγοί τους καθώς και τα 

διακριτικά σήματα εγκρίνονται από την Υπηρεσία (δείγμα). Σημείωση: Τα 

σόκορα όλων των επιφανειών στην όψη να είναι καμπυλωμένα». 

...3. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΛΟΥ. Το κέλυφος (κουτί) και όλα 

τα μέρη των συρταριών εκτός από την μετώπη (δηλαδή, πλαϊνά, πυθμένας και 

πλάτη), θα είναι λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Μόνο η μετώπη 

του κάθε συρταριού (μπροστά και περιμετρικά τα σόκορα) θα είναι χρωματιστή 

σε απαλές αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας (βλ. ενδεικτικά τη φωτογραφία 

της τεχνικής προδιαγραφής) με την εξής διαδικασία: Γυαλοχαρτάρισμα - βαφή 
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με χρώμα σε διαφορετικές αποχρώσεις ανά σειρά συρταριών - μια στρώση 

βερνίκι Σίλερ - απαλό γυαλοχαρτάρισμα - μια στρώση βερνίκι γυαλιστερό ή 

σατινέ (τελείωμα). Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται να είναι μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. Όλα τα σόκορα χρειάζονται ιδιαίτερη επεξεργασία με 

γυαλοχαρτάρισμα:, συμπληρωματικό αστάρι και διπλό πέρασμα με χρώμα (στα 

σόκορα της μετώπης), διότι είναι περισσότερο απορροφητικά και τραχιά σε 

σχέση με τα υπόλοιπα μέρη της ινοσανίδας (M.D.F.). 4.3 Πινακίδα Αυτοκόλλητη 

πινακίδαμε μεταλλιζέ επίστρωση τουλάχιστον 60 micron, διαστάσεων 35x70mm 

περίπoυ (βλ. το σχετικό υπόδειγμα κατωτέρω), θα τοποθετείται σε εμφανή θέση 

που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία, σε κάθε προϊόν και θα αναφέρει: 

1. Το λογότυπο της Εταιρείας 

2. Τον τίτλο της Εταιρείας «……………..» 

3. Την επωνυμία του προμηθευτή 

4. Τον αριθμό Διακήρυξης 

5. Την κλάση της φορμαλδεύδης Ε1». 

 

10. Επειδή, η προσφεύγουσα με τον πρώτο  λόγο της προσφυγής της 

ισχυρίζεται επί λέξει ότι «Στην προκειμένη περίπτωση, ενόψει της απαίτησης του 

άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης, η εταιρία «…………….» συμπεριέλαβε μεταξύ 

των λοιπών στοιχείων του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της, την 

από 10-1-2020 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, αναφορικά με 

την τήρηση του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος Β της 

Διακήρυξης, «... γεγονός που θα επιβεβαιωθεί με το δείγμα της παρ. 3.2». 

Ακολούθως, κατά το στάδιο του ελέγχου του προσκομισθέντος δείγματος των 

προσφερομένων ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 3.2.1 της διακήρυξης, η 

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού διαπίστωσε με το υπό ημερομηνία 

7-5-2020 πρακτικό της, ότι το δείγμα που υπέβαλε η εταιρία «............» εμφανίζει 

αποκλίσεις ως προς τις θεσπισθείσες σύμφωνα με το Παράρτημα Β της 

διακήρυξης, Τεχνικές Προδιαγραφές. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι: «1. θα 

πρέπει τα άκρα και τα σόκορα σε όλα τα μέρη του επίπλου να είναι περισσότερο 

στρογγυλεμένα και επιπλέον τα σόκορα όλων των επιφανειών στην όψη να είναι 

καμπυλωμένα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 και 2.2 της Τ.Π. 2. όλα 

τα μέρη της χαρτοθήκης να είναι καλύτερα λουστραρισμένα (πιο γυαλιστερά) και 
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ειδικότερα στις μετώπες κάθε συρταριού, τα χρώματα να είναι πιο έντονα, 

γυαλιστερά και ζωηρά αφού οι χαρτοθήκες προορίζονται για Νηπιαγωγεία. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με χρώματα νερού (γυαλάδα άνω του 70%) ή με άλλης 

ποιότητας χρώματα εφόσον δεν απαγορεύεται (παράγραφος 3) από τις 

προδιαγραφές αρκεί να είναι ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ.  3. τα 12 διακριτικά σήματα των 

συρταριών να είναι πιο χαρούμενα (π.χ. ζωάκια) και ταιριαστά με το υπόλοιπο 

σύνολο. Εάν είναι αριθμοί θα μπορούσαν να είναι χρωματιστοί σε ανάγλυφο ξύλο 

(π.χ. κόντρα πλακέ πάχους 4-5 χιλ) ή χοντρό πλαστικό 1,5 - 3 χιλ. 

4. θα πρέπει να υπάρχει αυτοκόλλητη πινακίδα όπως αυτή περιγράφεται στην 

παράγραφο 4.3 της Τεχνικής Προδιαγραφής. Παρακαλούμε δώστε μικρά 

δείγματα με το στρογγύλεμα και την γυαλάδα του χρώματος και για τα διακριτικά 

σήματα». Πλην όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε, σύμφωνα με το κανονιστικό 

πλαίσιο του διαγωνισμού, θεσπίσθηκε επί ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων - 

ιδίως δε του προσωρινού αναδόχου - η υποχρέωση απόδειξης της πλήρωσης 

του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξής, με την προσκόμιση 

δείγματος του προσφερόμενου είδους της προμήθειας. Εν προκειμένω, όπως 

διαπιστώθηκε και από την ίδια την αρμόδια Επιτροπή, οι προσφερόμενες 

χαρτοθήκες από μέρους της εταιρίας «............», αντιβαίνουν ουσιώδεις όρους 

των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε με το υπό ημερομηνία 7-5-2020 πρακτικό 

ελέγχου του δείγματος που υποβλήθηκε από την εν λόγω εταιρία, τα άκρα και τα 

σόκορα των προσφερόμενων χαρτοθηκών, δεν είναι αρκετά καμπυλωμένα, 

παρά τη σχετική απαίτηση της διακήρυξης, η οποία συνδέεται με τη δυνατότητα 

ασφαλούς χρήσης των χαρτοθηκών από τα νήπια. Μάλιστα, με βάση όσα 

διαπίστωσε η Επιτροπή, υποδεικνύοντας ότι «επιπλέον τα σόκορα όλων των 

επιφανειών στην όψη να είναι καμπυλωμένα, όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο 2 και 2.2 της Τ.Π.», προκύπτει ότι τα σόκορα των επιφανειών στην 

όψη δεν είναι καμπυλωμένα, κατά παράβαση της μνημονευόμενης από την 

Επιτροπή προδιαγραφής. Αντιθέτως, όπως προαναφέρθηκε, με τον 

συγκεκριμένο όρο της διακήρυξης, προβλέφθηκε ως υποχρεωτική τεχνική 

προδιαγραφή των προσφερομένων ειδών, η απαίτηση να μη διαθέτουν αυτά 

γωνίες, άλλως «τα άκρα και το σόκορα σε όλα τα μέρη του επίπλου να είναι 

καμπυλωμένα». Περαιτέρω δε, υφίσταται απόκλιση από την τεχνική 

προδιαγραφή του άρθρου 3 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης, ως προς το 



Αριθμός απόφασης:  953/2020 

8 

 

 

χρώμα των μετωπών κάθε συρταριού, το οποίο ορίσθηκε ότι θα πρέπει να είναι 

περισσότερο έντονο, συγκριτικά με το φυσικό ξύλινο χρώμα των υπολοίπων 

μερών του επίπλου. Επίσης, και το συνολικό χρώμα της επιφάνειας του επίπλου 

θα πρέπει να είναι λουστραρισμένο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας 

Αρχής, σχετικά με τον τρόπο βαφής και την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων 

υλικών, γεγονός που επίσης κρίθηκε ότι δεν πληρούται από το προσφερόμενο 

δείγμα. Τέλος, διαπιστώθηκε και η πλήρης έλλειψη συμμόρφωσης προς την 

τεχνική προδιαγραφή του άρθρου 4.3 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης, διότι 

δεν τέθηκε επί του προσφερομένου δείγματος εκ μέρους της εταιρίας «............», 

αλλά ούτε και προκύπτει ότι, έστω, προσκομίστηκε η περιγραφόμενη σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφη, αυτοκόλλητη πινακίδα, και επομένως, 

λόγω της έλλειψής της, δεν παρέχονται μέσω αυτής οι ζητούμενες πληροφορίες 

για το προϊόν. Μάλιστα, εφόσον δεν είχε τοποθετηθεί στο δείγμα (ή, έστω, 

προσκομιστεί) η ζητούμενη πινακίδα με μεταλλιζέ επίστρωση, δεν δηλώνεται επί 

της χαρτοθήκης αν η κλάση της Φορμαλδεϋδης είναι Ε1, παρότι πρόκειται για 

στοιχείο που σχετίζεται άμεσα με την εκπομπή/ έκλυση φορμαλδεϋδης στα 

επιτρεπτά όρια, εντός του χώρου στον οποίο είναι τοποθετημένη η χαρτοθήκη, 

δηλαδή, εν τελεί, με την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν τα νήπια, το οποίο 

(στοιχείο) πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες (προσωπικό του Νηπιαγωγείου) και 

επομένως πρόκειται για απολύτως ουσιώδη έλλειψη. Κατά συνέπεια, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο του 

υποβληθέντος εκ μέρους της προσωρινής αναδόχου δείγματος των ειδών της 

προμήθειας, διαπίστωσε τη μη πλήρη συμμόρφωση αυτού προς το σύνολο των 

επί ποινή αποκλεισμού ρητών και σαφών τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης. Ενόψει, λοιπόν, της κατά τα ανωτέρω διαπίστωσης αποκλίσεων του 

προσφερόμενου δείγματος της εταιρίας «............» από τις τεθείσες 

προδιαγραφές, καθίσταται πρόδηλο ότι η αναθέτουσα Αρχή όφειλε να προβεί 

κατά δεσμία αρμοδιότητα σε απόρριψη της προσφοράς της εν λόνω εταιρίας. 

σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς ουδεμία 

διακριτική ευχέρεια διέθετε, ώστε να υποδείξει ή να ζητήσει τη συμπλήρωση των 

ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.» 

 11. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή και η παρεμβαίνουσα αντικρούουν τους 

ως άνω λόγους της προσφυγής.  

 12. Επειδή, ύστερα από την μελέτη του ηλεκτρονικού φακέλου της 



Αριθμός απόφασης:  953/2020 

9 

 

 

υπόθεσης προκύπτουν τα εξής: Σύμφωνα με το από 07.05.2020 Πρακτικό 

ελέγχου δείγματος το οποίο συνέταξε η επιτροπή του Διαγωνισμού, ζητήθηκε 

από την παρεμβαίνουσα να προσκομίσει μερικά επιπλέον μικρά δείγματα με 

κάποιες τροποποιήσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 1-3, οι οποίες 

παρατηρήσεις αφορούσαν ουσιαστικά την βελτίωση στοιχείων του 

προσκομισθέντος αρχικού δείγματος. Ειδικότερα η επιτροπή ζήτησε στο αρχικό 

δείγμα  τα σόκορα και τα άκρα να είναι πιο στρογγυλά, να είναι πιο γυαλιστερό το 

χρώμα και τα διακριτικά σήματα να είναι πιο έντονα. Σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης, όπως αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στην ως 

άνω σκέψη 9, το προσφερόμενο προϊόν και κατά συνέπεια δείγμα, έπρεπε να 

έχει στρογγυλά άκρα και σόκορα, να έχει διακριτικά σήματα στο πλάι και να είναι 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με απαλές χρωματικές 

αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας. Η παρεμβαίνουσα με το προσφερόμενο 

δείγμα κάλυψε αυτές τις προδιαγραφές, αφού αυτό είχε καμπύλα σόκορα και 

επίσης στη διακήρυξη δεν υπήρχε συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ως προς 

τη γυαλάδα των χρωμάτων ή ως προς τον έντονο τόνο των διακριτικών 

σημάτων αυτών, ώστε να τίθεται θέμα απόκλισης. Επομένως, η Επιτροπή 

νομίμως έκρινε ότι το υποβληθέν δείγμα συμμορφώνεται κατ’ αρχήν με τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης και εν συνεχεία για τις βελτιώσεις αυτές ζήτησε από 

την προσφεύγουσα την υποβολή μικρών δειγμάτων που να τις πιστοποιούν.  

Τέλος, σχετικά με την παρατήρηση 4 του από 07.05.2020 Πρακτικού ελέγχου 

δείγματος, λεκτέα τα ακόλουθα: Η Επιτροπή του Διαγωνισμού επεσήμανε ότι θα 

πρέπει να υπάρχει η πινακίδα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.3 της 

Διακήρυξης, χωρίς όμως να ζητάει να τοποθετηθεί αυτή στα νέα δείγματα, όπως 

έκανε σχετικά με τις ως άνω παρατηρήσεις 1-3 (βλ. τελευταία παράγραφο του 

από 07.05.2020 Πρακτικού ελέγχου δείγματος όπου αναφέρει «Παρακαλούμε 

δώστε μικρά δείγματα με το στρογγύλεμα και την γυαλάδα του χρώματος και για 

τα διακριτικά σήματα». Το άρθρο 3.2. της διακήρυξης ορίζει ότι ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης «δείγματα (1 

χαρτοθήκη με την συσκευασία της και 2 επιπλέον συρτάρια), όπως 

περιγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή, ως αποδεικτικό στοιχείο της 

δήλωσης του (2.4.3.2) ότι τα προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές.». Περαιτέρω, στο Παράρτημα Β της διακήρυξης με τίτλο 

«Τεχνικές προδιαγραφές» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Γενική περιγραφή του 



Αριθμός απόφασης:  953/2020 

10 

 

 

υπό προμήθεια είδους/χαρτοθήκης (Τίτλος 1 - Γενικά), τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της (Τίτλος 2 - Τεχνικά χαρακτηριστικά), τα τελειώματα και οι 

χρωματισμοί της (Τίτλος 3 - Τελειώματα και χρωματισμοί επίπλου) και στη 

συνέχεια υπό τον τίτλο 4 «Γενικές Παρατηρήσεις» προδιαγράφεται η 

συσκευασία του είδους (υποτίτλος 4.1.), οι ταχυδρομικές ενδείξεις  

αποστολής των ειδών (υποτίτλος 4.2.) και τέλος η περιγραφή της πινακίδας που 

θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία (υποτίτλος 4.3.). Όπως 

ορθά ισχυρίζεται η παρεμβαίνουσα, στο Παράρτημα Β’ γίνεται διάκριση μεταξύ 

της χαρτοθήκης (Τίτλοι 1 - 3), της συσκευασίας της (Τίτλος 4, υποτίτλοι 4.1, 4.2) 

και της πινακίδας της (Τίτλος 4, υποτίτλος 4.3.). Όμως το άρθρο 3.2 ορίζει ότι ως 

δείγμα πρέπει να προσκομιστεί μία χαρτοθήκη με την συσκευασία της και δύο 

επιπλέον συρτάρια, χωρίς να αναφέρει ότι πρέπει να προσκομισθεί και δείγμα 

πινακίδας, η οποία πινακίδα αποτελεί διακριτό στοιχείο των υπό προμήθεια 

προϊόντων. Εξάλλου η εν λόγω πινακίδα δεν αποτελεί τεχνική προδιαγραφή του 

προϊόντος αλλά ουσιαστικά είναι ένα στοιχείο πληροφοριακού χαρακτήρα και 

δεν επηρεάζει τις τεχνικές ιδιότητες του προϊόντος, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η 

προσφεύγουσα σχετικά με την κλάση Ε1 φορμαλδεύδης. Κατόπιν των ανωτέρω 

ο πρώτος λόγος της προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως νόμω και ουσία 

αβάσιμος.    

13. Επειδή, εν συνεχεία η προσφεύγουσα με τον δεύτερο λόγο της 

προσφυγής της ισχυρίζεται ότι «[…]Από τις προαναφερόμενες διατάξεις της 

διακήρυξης, ερμηνευόμενες ενόψει των ανωτέρω διατάξεων των άρθρων 8 του 

ν. 3310/2005 και 1 §§ 2 και 3 του π.δ. 82/1996, συνάγεται ότι για την παραδεκτή 

συμμετοχή των συμμετεχουσών στον επίμαχο διαγωνισμό ημεδαπών ανώνυμων 

εταιρειών (αυτοτελούς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων) απαιτείται αυτές 

να συνυποβάλλουν με την προσφορά τόσο τα αφορώντα τις ίδιες, δικαιολογητικά 

ονομαστικοποίησης των μετόχων μέχρι φυσικού προσώπου, που προβλέπει το 

άρθρο 1 § 2 περ. α' και β' του π.δ. 82/1996, και συγκεκριμένα, αφενός μεν, 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί του ότι οι μετοχές του είναι, βάσει του 

ισχύοντος καταστατικού, ονομαστικές, αφετέρου δε, αναλυτική κατάσταση των 

μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών εκάστου εξ αυτών, όσο και τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης -δηλαδή τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά 

της αρμόδιας αρχής και αναλυτική κατάσταση- τα οποία αφορούν τις ανώνυμες, 

ημεδαπές και αλλοδαπές, εταιρείες που είναι μέτοχοι αυτών των συμμετεχουσών 
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στον διαγωνισμό, ώστε να προσδιορισθούν οι μέτοχοι αυτών των 

συμμετεχουσών στον διαγωνισμό μέχρι φυσικού προσώπου. Ειδικότερα, η εν 

λόγω αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου των αλλοδαπών ανώνυμων εταιρειών πρέπει, όπως και 

για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, να απεικονίζει τα στοιχεία αυτά ως έχουν το 

πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας υποβολής της 

προσφοράς. Εξάλλου, η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά 

ουσιώδη τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και, συνεπώς, 

εάν τα δικαιολογητικά αυτά δεν υποβληθούν ή υποβληθούν δικαιολογητικά μη 

νομότυπα ή ανεπίκαιρα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ενόψει των 

ανωτέρω, ελληνική ανώνυμη εταιρεία συμμετέχουσα στην ένδικη διαδικασία 

(αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), εφόσον δεν υποβάλει με την 

προσφορά τα ως άνω δικαιολογητικά, αποκλείεται από τον διαγωνισμό (πρβλ. 

ΣτΕ 1095/2009, ΣτΕ ΕΑ 28/2017, 343, 892,1238/2010, 252, 

324/2009,1147,1386/2008, 781,1351/2007). Εν προκειμένω, από ουσιώδη όρο 

της διακήρυξης προβλέπεται ότι μεταξύ των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

περιλαμβάνεται «... πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική 

κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 

κάθε μετόχου (μετοχο λόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς...». Στο πλαίσιο απόδειξης της εν λόγω 

υποχρέωσης, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «............ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Α.Ε.» έχει υποβάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης τρία αυτοτελή έγγραφα, με τίτλους «Αναλυτική 

Κατάθεση Μετόχων», «Βιβλίο Μετοχών» και «Βιβλίο Μετόχων», τα οποία 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος. Από την απλή επισκόπηση των 

εν λόγω εγγράφων διαπιστώνεται αδιαμφισβήτητα αφενός ότι η έκδοση του 

αποσπάσματος από τα βιβλία μετόχων αλλά και μετοχών έλαβε χώρα την 

27.04.2020, οπότε και τέθηκε η ψηφιακή υπονοαφή του εκπροσώπου του 

προσωρινού αναδόχου, δοθέντος ότι δεν τίθεται οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία 

επί των εν λόνω εγγράφων και αφετέρου ότι ακόμη και η «Αναλυτική Κατάθεση 

των Μετόχων», η οποία φέρει ημερομηνία την 10.01.2020, έχει υπογραφεί 

ψηφιακά επίσης την 27.04.2020, με αποτέλεσμα η αυθε- ντικοποίηση του 



Αριθμός απόφασης:  953/2020 

12 

 

 

εγγράφου να ανατρέχει στον ως άνω χρόνο, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για την 

επέλευση των αποτελεσμάτων από την θέση της ψηφιακής υπογραφής. 

Συνεπώς, δεν πληρούται ο ουσιώδης όρος της διακήρυξης, που εισάγεται από 

τις ρυθμίσεις των όρων 2.2.3.5. και 2.2.9.2. του κανονιστικού κειμένου του 

διαγωνισμού, από το περιεχόμενο των οποίων προκύπτει ότι η έκδοση των 

απαιτούμενών δικαιολογητικών πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός τριάντα 

εργάσιμων ημερών πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Επισημαίνεται ότι η παράλειψη του προσωρινού αναδόχου να αποδείξει την 

έκδοση εντός της τιθέμενης προθεσμίας πριν την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς καθενός επιμέρους από τα οικεία δικαι- ολογητικά, ήτοι είτε το 

πιστοποιητικό ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, είτε την αναλυτική κατάσταση με 

τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας, είτε το έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο 

αριθμός των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, συνεπάγεται την δέσμια 

αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής για την απόρριψη της προσφοράς του 

προσωρινού αναδόχου.» 

14. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή και η παρεμβαίνουσα αντικρούουν τους 

ως άνω λόγους της προσφυγής. 

15. Επειδή, από την μελέτη του ηλεκτρονικού φακέλου της υπόθεσης 

προκύπτει ότι Η άνω Διακήρυξη στο άρθρο 2.4.2 ορίζει ότι «2.4.3 Περιεχόμενα 

Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 2.4.3.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά 

για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Π.), 

όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την 

εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα 

άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΠ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής 

ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής.  Το ΕΕΕΠ είναι διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

www.promitheus.gov.gr, στην οποία παρέχονται και πληροφορίες για την 
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συμπλήρωση.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 

προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση 

δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΠ 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

2.4.3.2 Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και 

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

“ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης, όπως θα 

επιβεβαιωθεί με το δείγμα της παρ. 3.2 της παρούσης διακήρυξης.  Οι 

οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνουν.».  

Περαιτέρω, η άνω Διακήρυξη στο άρθρο 2.2.92. ορίζει ότι «2.2.9.2 Αποδεικτικά 

μέσα (…) δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των 

μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται 

της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της 

χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου τους]:  Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με 

τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων 

της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς. (…)» 

Τέλος, στο άρθρο 3.2.1 της άνω Διακήρυξης ορίζεται ότι «3.2.1. Μετά την 

αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),  και τον καλεί  εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 

αυτόν (βλ. άρθρο 43, παρ. 12, Ν. 4605/01.04.2019),  να υποβάλει τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών που εκδίδονται, [σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
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4250/2014 (Α΄ 74)]:  i) που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης (…)».  

Όπως υποστηρίζει η παρεμβαίνουσα και η αναθέτουσα αρχή με τις Απόψεις της 

επί της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής (το οποίο αποδεικνύεται από τον 

ηλεκτρονικό φάκελο της επίμαχης διαγωνιστικής διαδικασίας στο ΕΣΗΔΗΣ), η 

παρεμβαίνουσα – προσωρινή ανάδοχος σχετικά με δικαιολογητικά 

ονομαστικοποίησης των μετοχών υπέβαλε κατά το στάδιο υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης τα κάτωθι, ήτοι α) αντίγραφο από το βιβλίο 

μετόχων που τηρεί στην έδρα της β) αντίγραφο από το βιβλίο μετοχών που τηρεί 

στην έδρα της και γ) αναλυτική κατάσταση για τα στοιχεία μετοχών και μετόχων 

της την 10.01.2020. Όπως προκύπτει, η αναλυτική κατάσταση μετόχων και των 

μετοχών με ημερομηνία 10.1.2020, υπογράφηκε από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

παρεμβαίνουσας εταιρείας στις 27.4.2020 και επομένως τα στοιχεία μετόχων και 

μετοχών της προσωρινής αναδόχου προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. 

Περαιτέρω, το αντίγραφο από το βιβλίο μετόχων έχει υπογραφεί ψηφιακά στις 

27.4.2020 από το νόμιμο εκπρόσωπο της παρεμβαίνουσας εταιρείας. Από το 

αντίγραφο αυτό επιβεβαιώνεται το περιεχόμενο της ως άνω αναλυτικής 

κατάστασης μετόχων, καθόσον σε αυτό εμφαίνονται τα στοιχεία των μετόχων 

της και οι μετοχές που κατέχει ο κάθε μέτοχος, από το περιεχόμενό του, δε, 

προκύπτει ότι τα πρόσωπα των μετόχων της παρεμβαίνουσας εταιρείας – 

προσωρινής αναδόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει καθένας εξ 

αυτών παραμένουν αναλλοίωτα από τις 13.12.2016 μέχρι την ημερομηνία 

ψηφιακής υπογραφής του αντιγράφου, δηλαδή μέχρι 27.4.2020. Αναλλοίωτα 

προκύπτει, επίσης, ότι είναι τα στοιχεία για τις μετοχές από τις 18/12/2015 μέχρι 

την ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής του αντιγράφου, δηλαδή μέχρι 27.4.2020. 

Από το βιβλίο μετόχων προκύπτει δε ότι την ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς της παρεμβαίνουσας εταιρείας (την 13.01.2020) δεν υπήρχε 

αλλαγή στους μετόχους της, οι οποίοι ήσαν οι ίδιοι που αναφέρονται στην 

υποβαλλόμενη αναλυτική κατάσταση της με ημερομηνία 10.01.2020, ήτοι η 

……………., ο …………….και ο ……………., με τις ίδιες μετοχές καθ’ όλο το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα, ήτοι 5.840 η πρώτη, 4.160 ο δεύτερος και 10.000 

μετοχές ο τρίτος, αντίστοιχα.  

Η ημερομηνία της ψηφιακής υπογραφής τέθηκε από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
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παρεμβαίνουσας – προσωρινής αναδόχου εταιρείας προκειμένου να 

υποβληθούν τα ως άνω απαιτούμενα από την Διακήρυξη έγγραφα ως 

επικαιροποιημένα στοιχεία/δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. Ως εκ 

τούτου, τα ως άνω έγγραφα υποβλήθηκαν από την προσωρινή ανάδοχο 

σύμφωνα με τους όρους της άνω Διακήρυξης, γενομένων  δεκτών των 

ισχυρισμών της παρεμβαίνουσας και της αναθέτουσας αρχής και 

απορριπτόμενου και του 2ου λόγου της υπό εξέταση προδικαστικής 

προσφυγής.   

16. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει 

να απορριφθεί και να γίνει δεκτή η παρέμβαση. 

17. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το Παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363  Ν. 4412/2016). 

 

   Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει  την προδικαστική προσφυγή. 

Δέχεται την παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου ποσού €1.260,00 με ηλεκτρονικό  

κωδικό …………….. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 31 Ιουλίου 2020 και εκδόθηκε στις 13 

Αυγούστου 2020 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

         Ο Πρόεδρος           Ο Γραμματέας 

 

  ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ             ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ 


