Αριθμός απόφασης: A 495 / 2018

H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
2Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 12 Νοεμβρίου 2018 με την εξής
σύνθεση: Μαρία Μανδράκη Πρόεδρος και Εισηγήτρια, Γερασιμούλα – Μαρία
Δρακονταειδή και Αργυρώ Τσουλούφα, Μέλη.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής – ορισμού προσωρινών
μέτρων το οποίο σωρεύεται στη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή
Εξέτασης

Προδικαστικών

Προσφυγών

(ΑΕΠΠ)

1137/02.11.2018

Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «……………» με
διακριτικό τίτλο «………………..», που εδρεύει στην ……………….., επί της
οδού ……………….., αρ. …………, νομίμως εκπροσωπούμενης.
Κατά της με αριθ. 813/16.10.2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του ………………, η οποία ενέκρινε το 1ο /08.10.2018 Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού (που αφορά στο
στάδιο δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών), όπως αυτή
εκδόθηκε στο πλαίσιο διενέργειας δημόσιου, διεθνή, ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τη με αριθ. ………….. Διακήρυξη
……………….με αντικείμενο την «…………………….» σύμφωνα με την υπ΄
αριθμ. 4/2018 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, συνολικού
προϋπολογισμού 496.341,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά στο σύνολο των ειδών της προμήθειας, μόνο βάσει τιμής.
Με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα επιδιώκει
την ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης κατά το μέρος που με
αυτή, κατά το στάδιο ελέγχου των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
– Τεχνική Προσφορά», αφενός απορρίφθηκε η προσφορά της και αφετέρου
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κρίθηκε ως αποδεκτή η προσφορά της συνδιαγωνιζόμενης εταιρίας
«…………….», για τους αναφερόμενους στην υπό εξέταση Προσφυγή της
λόγους.
Ετέρωθεν, η προσφεύγουσα αιτείται όπως ανασταλεί η περαιτέρω
πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση απόφασης της
Α.Ε.Π.Π. επί της παρούσας προδικαστικής προσφυγής.
Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, με την υπ’ αριθ. ……………. Διακήρυξη προκηρύχθηκε
διεθνής,

δημόσιος,

ανοικτός,

διαγωνισμός με αντικείμενο

ηλεκτρονικός

δημόσιος

επαναληπτικός

την «…………………» του ………………….

συνολικού προϋπολογισμού 496.341,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά στο σύνολο των ειδών της προμήθειας, μόνο βάσει τιμής, η οποία
Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων
Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) στις 20.07.2018 με ΑΔΑΜ ………………………….
καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ομοίως στις 20.07.2018, όπου έλαβε
Συστηµικό Αριθµό : α/α …………...
2. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο
παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 5 παρ. 1
του Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …………………….)
ποσού 2.001,38€, το οποίο και υπολογίζεται σε ποσό 0,5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας της υπόψη σύμβασης άνευ ΦΠΑ, ήτοι εν
προκειμένω επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ
ύψους 400.275,00€.
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3. Επειδή, 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.
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του
(προμήθεια), της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους 400.275,00€ χωρίς
Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και του χρόνου
αποστολής

δημοσίευσης

της

Προκήρυξης

σύμβασης

στην

ΕΕΕΕ

(19.07.2018), σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής των οικείων διατάξεων του Βιβλίου IV 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 στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους στις 23.10.2018,
οπότε και έλαβαν γνώση αυτής οι συμμετέχοντες και η Προδικαστική
Προσφυγή ασκήθηκε στις 02.11.2018.
6. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) ορίζεται ότι: «1. Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από
αίτημα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της
αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής
εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως
ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως όχι πέραν της προθεσμίας
που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση απόφασής
της. 2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να
διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή
να

αποτραπεί

η

ζημία

των

θιγόμενων

συμφερόντων,

στα

οποία

συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η
αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μη χορηγηθούν τα
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προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από
στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του
δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των
προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη …». Ομοίως, δε,
ορίζεται και στις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’
64/04.05.2017).
7. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016,
επί του άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ
να διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η
αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής
διαδικασίας».
8. Επειδή, οίκοθεν προκύπτει ότι η απόφαση επί του αιτήματος
αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία
ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου
του διαγωνισμού. Ετέρωθεν, δεν θα πρέπει και η ίδια η απόφαση να
δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις, οδηγώντας σε πλήρη ικανοποίηση του
ασφαλιστέου δικαιώματος, αφού η ισχύς της είναι προσωρινή και δεν θα
πρέπει να επηρεάζει κατά τούτο την απόφαση επί της προδικαστικής
προσφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος
αναστολής

–

λήψης

προσωρινών

μέτρων

είναι

η

διασφάλιση

των

αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την οριστική κρίση
της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς
αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας.
9. Επειδή, τα ανωτέρω, άλλωστε, στοιχούν, κατά τα παγίως
νομολογιακώς γενόμενα δεκτά και υπό το πρίσμα του προϊσχύσαντος
νομοθετικού

πλαισίου

(Ν.

3886/2010), που

δεν

διαφοροποιείται

εν

προκειμένω από το ισχύον πλαίσιο του Ν. 4412/16, αναφορικά με το σύστημα
παροχής προσωρινής έννομης προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία
όσων ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν δημόσιες συμβάσεις, έναντι της
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βλάβης

την

οποία

υφίστανται

ή

ενδέχεται

να

υποστούν

από

την

πιθανολογούμενη εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, παράβασης διατάξεων
του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.
10. Επειδή,

παρέπεται ότι προϋποθέσεις που

πρέπει

να

πληρούνται για την ικανοποίηση του αιτήματος αναστολής – ορισμού
προσωρινών μέτρων αποτελούν α) ως προς το παραδεκτό του αιτήματος
αναστολής – προσωρινών μέτρων, το προδήλως παραδεκτό της υπό κρίση
προδικαστικής προσφυγής, β) ως προς το βάσιμο του αιτήματος αναστολής –
προσωρινών μέτρων, η πιθανολόγηση παραβίασης κανόνα του ενωσιακού ή
εθνικού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις και την ανάγκη λήψης
προσωρινών μέτρων για την άρση δυσμενών από την παράβαση αυτή
αποτελεσμάτων ή για την αποτροπή της ζημίας των συμφερόντων του
αιτούντος (βλ. Ράϊκο Δημ., Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2014, σελ. 766
επομ.), γ) η ύπαρξη βλάβης του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού
της αίτησης, θεμελιώνοντας το έννομο συμφέρον του - τεκμαιρόμενη από την
ιδιότητα του αιτούντος ως διαγωνιζομένου ή προτιθέμενου βάσει αντικειμένου
δραστηριότητας και ρητής δήλωσής του να διαγωνισθεί και δ) να μην
προκύπτει από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των εμπλεκομένων
μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος,
ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών
μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη.
11. Επειδή, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της υπ’ αριθ.
813/16.10.2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ……………….., η
οποία ενέκρινε το 1ο /08.10.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης

Διαγωνισμού

(που

αφορά

στο

στάδιο

δικαιολογητικών

συμμετοχής - τεχνικών προσφορών), όπως αυτή εκδόθηκε στο πλαίσιο
διενέργειας δημόσιου, διεθνή,

ανοικτού, ηλεκτρονικού επαναληπτικού

διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τη με αριθ. ………… Διακήρυξη του
…………… με αντικείμενο την «…………..» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
4/2018 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, συνολικού
προϋπολογισμού 496.341,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με
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κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά στο σύνολο των ειδών της προμήθειας, μόνο βάσει τιμής.
Ειδικότερα, με την ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση αφενός κρίθηκε ως
αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «…………………» με την αιτιολογία ότι
προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης,

αφετέρου

η

προσφορά

της

συμμετέχουσας

και

νυν

προσφεύγουσας εταιρείας κρίθηκε ως μη αποδεκτή με την αιτιολογία ότι δεν
προσκόμισε: α) Τη ζητούμενη από την παράγραφο 2.2.9.2 Β.10 της
διακήρυξης ένορκη βεβαίωση β) Το Ποινικό μητρώο, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 2.2.9.2 Β.1 γ) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
δ) Τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες (2.2.9.2 Β.1) ε) Τις
οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων,
όπως ζητείται στην παρ. 2.2.9.2 Β3 της οικείας διακήρυξης. Ως εκ τούτου, με
την υπό κρίση προσφυγή της η προσφεύγουσα βάλλει κατά της ως άνω
προσβαλλόμενης απόφασης στο μέτρο που με αυτή, κατά το στάδιο
αξιολόγησης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» απορρίφθηκε παρανόμως η προσφορά της και έγινε αποδεκτή η
προσφορά

της

παράβαση

της

συνδιαγωνιζόμενης
νομοθεσίας

περί

εταιρίας

«………………..»,

δημοσίων συμβάσεων,

κατά

σωρεύοντας

παράλληλα στην προσφυγή της αίτημα αναστολής – ορισμού κατάλληλων
μέτρων έως ότου κριθεί αυτή.
12. Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα στοιχειοθετεί το
έννομο συμφέρον της στο γεγονός ότι έχει υποβάλει νομίμως και
εμπροθέσμως την προσφορά της και εύλογα προσδοκά να της ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση, καθότι η προσφορά της ήταν αποδεκτή ως νόμιμη και
καθόλα άρτια κατά το στάδιο αξιολόγησης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», και ως εκ τούτου παρανόμως
απορρίφθηκε από την αναθέτουσα αρχή, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί
ζημία από την ως άνω προσβαλλόμενη εκτελεστή πράξη της αναθέτουσας
αρχής, η οποία, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της εσωτερικής νομοθεσίας, έκανε παραλλήλως δεκτή κατά το στάδιο
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αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς και την προσφορά της συνδιαγωνιζόμενης εταιρίας με την
επωνυμία «……………..», παρόλο που, όπως η προσφεύγουσα ισχυρίζεται, η
προσφορά της ως άνω συμμετέχουσας εταιρίας, πάσχει καθότι παραβιάζει
επί ποινή αποκλεισμού όρους της υπόψη διακήρυξης, σύμφωνα με τους
οποίους ο προσφέρων πρέπει να προσκομίζει με την τεχνική του προσφορά,
επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά

του

κάθε

προσφερόμενου

είδους,

μεταξύ

δε

των

προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά απαριθμούνται και ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές της
διακήρυξης είναι και τα όργανα παιδικής χαράς με αριθ. 33 «Βότσαλο χωρίς
ακμές» και με αριθ. 38 «Γεω-ύφασμα» για τα οποία δεν έχει προσκομίσει με
την τεχνική της προσφορά επίσημα prospectus ή καταλόγους η ως άνω
συμμετέχουσα εταιρεία.
13. Επειδή, με τον πρώτο λόγο προσφυγής της σχετικά με την
απόρριψη της προσφοράς της, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι παρανόμως
η προσφορά της απορρίφθηκε λόγω (μεταξύ άλλων) μη προσκόμισης του
ΕΕΕΣ, αφού όπως προκύπτει από την επισκόπηση της προσφοράς της στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, υπέβαλε ΕΕΕΣ καθώς και τα
ΕΕΕΣ των τρίτων οικονομικών φορέων στις ικανότητες, των οποίων
στηρίζεται, ήτοι το ΕΕΕΣ του τρίτου οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«………………» -με τίτλο αρχείου «ΕΕΕΠ ………….._s»- στον οποίο
στηρίζεται

ως

προς

τα

κριτήρια

σχετικά

με

την

οικονομική

και

χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
καθώς και το ΕΕΕΣ του τρίτου οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«…………………» -με τίτλο αρχείου «espd-response ……………..»- στον
οποίο στηρίζεται ως προς τα κριτήρια σχετικά με την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια.
14. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4412/2016: «1.
Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της
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αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου
συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας
του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο
ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή
μεταχείριση

ορισμένων

οικονομικών

φορέων.

Οι

αναθέτουσες

αρχές

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα
των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων».
15. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, οι όροι της διακήρυξης
δεσμεύουν τόσο την αναθέτουσα αρχή όσο και τους διαγωνιζόμενους,
καθόσον η διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο διενέργειας του
διαγωνισμού. Εφόσον, λοιπόν, προσδιορίζονται επακριβώς στην διακήρυξη
τα προς συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος
υποβολής, κατά την κατάθεση της προσφοράς, των δικαιολογητικών και
λοιπών στοιχείων, ενόψει αυτών, αλλά και των αρχών της ισότητας, της
τυπικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας των ελάχιστων όρων
συμμετοχής

που

διέπουν

τη

διαδικασία

συνάψεως

των

δημοσίων

συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει τα απαιτούμενα από την
διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει,
δικαιολογητικά και στοιχεία κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που η διακήρυξη
επιβάλει για την απόδειξη ιδιότητας κρίσιμης για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό (Ε.Α. ΣτΕ 19/2011, ΣΤΕ 1329/2008).
16. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.
4412/2016:

«1.Όσον

αφορά

τα

κριτήρια

της

οικονομικής

και

χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75
και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί,
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κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Όσον
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Αν ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με
τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται
να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και
εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν
φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου
74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την
αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ.
4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση
οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, μπορεί
να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων
φορέων. 2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων ή συμβάσεων υπηρεσιών ή
στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο
σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την
εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον
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προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών
φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, από έναν από τους
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων.»
17. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016: «1. Κατά
την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες
αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα
σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα
75, 76 και 77 γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και
κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84. Όταν ο οικονομικός
φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78,
το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς
αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό
κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται
από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο
μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και
περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση,
εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω
δικαιολογητικά. Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την
παρ. 6, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον
συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων,
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τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση
συναίνεσης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου
ΕΕΕΣ το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου
εξακολουθούν να είναι αληθείς. 2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή
κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων κάτω των ορίων πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα
σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα
75, 76 και 77, γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και
κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 και δ) εφόσον η
εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30). Τα δεύτερο
έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως και στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων. 3. Για τις
συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της
5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. 4.
Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την έκδοση
του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 5. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
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όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας. Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή,
εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσιο, όταν οι
συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της
περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 39, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον
οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα
σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79, και κατά περίπτωση το
άρθρο 80. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί,
σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 82. 6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνίαπλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. Για τον σκοπό του πρώτου
εδαφίου, η Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και οι αρμόδιοι φορείς τήρησης των βάσεων δεδομένων, διασφαλίζουν ότι οι
βάσεις δεδομένων, οι οποίες περιέχουν σχετικές πληροφορίες για τους
οικονομικούς φορείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες
αρχές, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται υπό τις ίδιους όρους από τις
αναθέτουσες

αρχές

άλλων

κρατών-μελών.

7.

Η

Γενική

Δ/νση

Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαθέτει και ενημερώνει στο eCertis πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν
σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς και μπορούν να
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χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών. Κατόπιν
αιτήσεως, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση κοινοποιεί στα λοιπά κράτη-μέλη και
στην Αρχή κάθε πληροφορία που αφορά τις βάσεις δεδομένων του παρόντος
άρθρου».
18. Επειδή, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Ειδικά θέματα
συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» τo ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με
το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, αντικαθιστώντας την υποχρέωση
υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Για την πλήρωση δε των
κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και των κριτηρίων
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ένας οικονομικός φορέας μπορεί,
κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς και
συναφώς προβαίνει στη συμπλήρωση του πεδίου Γ του Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ
«Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων».
Διευκρινίζεται δε μετ΄επιτάσεως ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες
άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ με
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς
φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Το σύνολο των ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του
φακέλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Το/α
χωριστό/ά ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και
υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016.
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19. Επειδή, εξάλλου, τυχόν μη ύπαρξη των ανωτέρω ικανοτήτων
(βλ. σκ. 16) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, θα σήμαινε αδυναμία
συμμετοχής στο διαγωνισμό. Προς το σκοπό αυτό, το άρθρο 78 του
Ν.4412/2016 εισάγει την δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων,
ενσωματώνοντας το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Συνακολούθως, κάθε
οικονομικός φορέας που επιδιώκει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για την
ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή υπηρεσιών και ο οποίος
δεν διαθέτει τις απαιτούμενες χρηματοοικονομικές ή τεχνικές ικανότητες,
μπορεί να λάβει μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία στηριζόμενος στις
ικανότητες τρίτου φορέα προς απόδειξη της καταλληλότητας του. Επέκεινα και
όσον αφορά την προσήκουσα συμμετοχή του οικονομικού φορέα σε δημόσιο
διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης συγκεκριμένου προϊόντος, θα πρέπει
είτε να έχει ο ίδιος (ο οικονομικός φορέας) τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές
ικανότητες που απαιτούνται για την κατασκευή/ παραγωγή του υπό
προμήθεια προϊόντος, είτε εφόσον λειτουργεί ως μεσάζων προμηθευτής (π.χ.
εισαγωγική

εταιρία),

να

απευθυνθεί

στον

τρίτο

φορέα

που

παράγει/κατασκευάζει το προϊόν και να στηριχθεί σε αυτόν για την
εξασφάλιση αρχικά του προϊόντος και την προμήθεια του εν συνεχεία, στην
αναθέτουσα αρχή. Για την παραδεκτή και σε συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης υποβολή της προσφοράς του εν προκειμένω, οφείλει να
υποβάλλει το ΕΕΕΣ δεόντως και προσηκόντως συμπληρωμένο σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 αλλά
και το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται,
τα οποία όπως κατά πρώτον προκύπτει από την εξέταση του φακέλου της
υπόθεσης, είχε συνυποβάλλει η συμμετέχουσα και νυν προσφεύγουσα στη
κατατεθείσα προσφορά της.
20. Επειδή, εξάλλου η μη εξασφάλιση της σοβαρότητας και
δεσμευτικότητας των προθέσεων τόσο του προσφέροντα όσο και του τρίτου
καθώς και η μη παροχή εγγυήσεων προς την αναθέτουσα αρχή για τη
διάθεση συγκεκριμένων πόρων θα ισοδυναμούσε με ευθεία παραβίαση της
Οδηγίας, που επιτάσσει ότι οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους
14
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οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια
και δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός που είναι η
προσήκουσα, έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου (Βλ. σχετικά
Κατευθυντήρια

Οδηγία

14/2016

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

με

θέμα

«Δυνατότητα

Δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων»).
21. Επειδή, κατά τα προλεχθέντα, η υπό κρίση προσφυγή δεν
πιθανολογείται ως προδήλως απαράδεκτη ή ως προδήλως αβάσιμη, σε κάθε
δε περίπτωση η προσφεύγουσα επικαλείται συγκεκριμένους λόγους για τους
οποίους η προσφυγή της θα πρέπει να γίνει δεκτή. Ως εκ τούτου, οι
προβαλλόμενοι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας περί παραβίασης του δικαίου
των δημοσίων συμβάσεων, ενωσιακού και εθνικού, που συνετελέσθη με την
προσβαλλόμενη απόφαση και δη με την κρίση αυτής περί απόρριψης της
προσφοράς

της

και

αποδοχής

της

προσφοράς

της

ως

άνω

συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας, χρήζουν ενδελεχούς έρευνας στο μέτρο που
απαιτείται να επαληθευθεί το νόμιμο και πλήρες της προσφοράς της
προσφεύγουσας σε συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της διακήρυξης
αλλά και οι πλημμέλειες που ενδεχομένως φέρει η προσφορά της
συνδιαγωνιζόμενης εταιρίας, κρίση η οποία δε μπορεί να συναχθεί στο
πλαίσιο της προσωρινής προστασίας (ΕΑ ΣτΕ 496/2011, ΔΕφΑθ 9/2015,
10/2015, 20/2015, 3520/15, 41/2015, 46/2015).
22. Επειδή, όπως έχει κριθεί κατά πάγια νομολογία, στο στάδιο
εξέτασης του αιτήματος αναστολής – προσωρινών μέτρων, η επικαλούμενη εκ
μέρους του προσφεύγοντος βλάβη, δέον να συνίσταται όχι απλώς στην
επίκληση παρανομίας ή στη κατά γενικό τρόπο επίκληση παραβάσεως
διαφόρων διατάξεων οιουδήποτε επιπέδου αλλά σε μία νομική και
πραγματική κατάσταση, η οποία ανάγεται σε πραγματικά περιστατικά,
συγκεκριμένα

και

αρκούντως

εξειδικευμένα,

βάσει

των

οποίων

είτε

αποκλείεται είτε καθίσταται υπερβολικά δυσχερής η συμμετοχή στο
διαγωνισμό, είτε προδιαγράφεται άμεσα ή έμμεσα το αποτέλεσμα λόγω
αδυναμίας

του

προϋποθέσεις,

προσφεύγοντος
με

αποτέλεσμα

να

εκπληρώσει

να

δημιουργείται
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προστατευτέα κατάσταση που να δικαιολογεί τη χορήγηση προσωρινού
μέτρου (ΣτΕ ΕΑ 147/2016, 1140, 1137, 977/2010, 1149/2009, 14/2006).
23. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η προσφεύγουσα προσδιορίζει τη
βλάβη της στο γεγονός ότι, αν και έχει υποβάλλει νομίμως και εμπροθέσμως
την προσφορά της, αυτή αποκλείσθηκε εσφαλμένως και παρανόμως κατά το
στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών,
σε περίπτωση διατήρησης της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
ματαιώνεται οριστικά η προσδοκία της να της ανατεθεί η υπόψη σύμβαση.
24. Επειδή, σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης, πληρούται η
ratio της διάταξης για τη χορήγηση αναστολής – ορισμού προσωρινών
μέτρων, τα οποία σκοπούν στην αποτροπή ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή
δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου του διαγωνισμού.
25. Επειδή, νομίμως εικάζεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την ικανοποίηση του αιτήματος αναστολής – ορισμού
προσωρινών μέτρων ενώ η υπό εξέταση Προσφυγή δεν πιθανολογείται ως
προδήλως αβάσιμη.
26. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ανασταλεί η
περαιτέρω πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Για τους λόγους αυτούς

Δέχεται το αίτημα αναστολής.
Αναστέλλει την περαιτέρω πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας
που προκηρύχθηκε με τη με αριθ. …………… Διακήρυξη του ……….. με
αντικείμενο την «…………….» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/2018 μελέτη της
Δ/νσης

Αρχιτεκτονικού

Έργου

–

Η/Μ,

συνολικού

προϋπολογισμού

496.341,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των
ειδών της προμήθειας αποκλειστικά βάσει τιμής, μέχρι την
16
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Απόφασης από την Α.Ε.Π.Π. επί της υπό κρίση Προσφυγής, μέσα στην
αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 367 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 12 Νοεμβρίου 2018
και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο αυθημερόν.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Μαρία Κων. Μανδράκη

Όλγα Θάνου
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