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Τροποποίηση απόφασης Κατακύρωσης Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 2
«Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και
Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση
Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και
Πολιτιστικών Διαδρομών» και κωδικό MIS 5030398.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:







του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κεντρικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
του άρθρου 81 με τίτλο «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», του
ν.1958/1991 (Α΄ 122) με τίτλο «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών. – Αθλητικές
Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
του ν.2121/1993 (Α' 25) με τίτλο «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα
και πολιτιστικά θέματα», όπως ισχύει.
του ν.2690/1999 (Α΄ 45) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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του ν.2859/2000 (Α΄ 248) με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
όπως ισχύει.
του ν.3028/2002 (Α΄ 153) με τίτλο «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
του ν.3861/2010 (Α΄ 112) µε τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
του ν.4013/2011 (Α΄ 204) με τίτλο «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
του άρθρου 26 με τίτλο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης», του
ν.4024/2011 (Α΄ 226) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
της §Ζ με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές», του ν.4152/2013 (Α' 107) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», όπως ισχύει.
του ν.4250/2014 (Α΄ 74) με τίτλο «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως
ισχύει.
του ν.4270/2014 (Α΄ 143) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
του ν.4314/2014 (Α΄ 265) με τίτλο «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
του άρθρου 4 περί μη καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ πριν από την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης, και του άρθρου 21 με τίτλο «Αμοιβές συλλογικών
οργάνων», του ν.4354/2015 (Α΄ 176) με τίτλο «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
του ν.4412/2016 (Α΄ 147) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
ισχύει.
του άρθρου 43 με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», του
ν.4605/2019 (Α΄ 52) με τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου
2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών
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πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα
για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις».
 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) με τίτλο «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) με τίτλο «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) με τίτλο «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 39/2017 (Α΄ 64) με τίτλο «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών», όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 4/2018 (Α΄ 7) με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού», όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 24/2019 (Α΄ 39) με τίτλο «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»,
όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) με τίτλο «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει.
2. Τη
με
αριθμ.
137675/ΕΥΘΥ/1016
Υπουργική
Απόφαση
(ΥΠΑΣΥΔ)
(Β’ 5968/31.12.2018): Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
(Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ΄αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης ‘Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)».
4. Την υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3075/Β/13.07.2021): «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των Υπουργείων Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Επικρατείας.
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5. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/
02.02.2018 (ΑΔΑ: 974Ν4653Π4-2ΜΛ) Υ.Α του ΥΠ.ΠΟ.Α με θέμα «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 789/07.02.2019 (6ΕΖ7ΟΞΤΒ-ΔΛΠ) Τεχνική Οδηγία της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Υπαγωγή στην έννοια του
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου».
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2210/19.04.2019 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των
δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών
κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν.4605/2019».
8. Την υπ’ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/22-03-2016 Απόφαση Έγκρισης Εγχειριδίου
Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας.
9. Την υπ’ αρ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/3942/18-11-2016 Απόφαση Έγκρισης 1ης
Τροποποίησης Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη
μέθοδο της Αυτεπιστασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
10. Την υπ’ αρ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/908/1-6-2017 Απόφαση Έγκρισης 2ης
Τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με
την μέθοδο της Αυτεπιστασίας.
11. Την υπ’ αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (ΦΕΚ 2336/Β’/2017) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός
κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως
υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του
άρθρου 6, παρ.2, εδάφιο β’ του ν.4412/2016».
12. Την με αρ. πρωτ. οικ.922/08.05.18 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας «1» και την με αρ. πρωτ. οικ.1861/29.08.2018 τροποποίησή της,
13. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/68003/46468/1281/28.02.2018 έγκριση του
σχεδίου ανάπτυξης ψηφιακής εφαρμογής «Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων
Λήμνου - Δημιουργία τουριστικών και πολιτιστικών διαδρομών» στο πλαίσιο των ΟΧΕ
του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
14. Την με αρ. πρωτ. 56/28.02.19 εισήγηση ένταξης πράξης του προϊσταμένου της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020.
15. Την 2161/26.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΙΞ07ΛΩ-ΖΞΥ) ορθή επανάληψη απόφασης της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα “Ένταξη Πράξης "Ψηφιακή Ενοποίηση
Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών"
με MIS 5030398 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020”.
16. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/285011/202938/1453/712/28-052019 (ΑΔΑ: 62Ζ44653Π4-ΦΒΠ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1:
“Έρευνα - Συλλογή - Αξιολόγηση - Καταγραφή Πληροφοριακού Υλικού” της πράξης:
“Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Λήμνου - Δημιουργία τουριστικών και
πολιτιστικών διαδρομών” απολογιστικά και αυτεπιστασία από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λέσβου.
17. Την υπ’ αριθμ. οικ. 39008/714/20.06.2019 Απόφαση ορισμού υπολόγου διαχειριστή
έργων που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της
ΣΑΕΠ 088/1 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έτους 2019.
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18. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 ΦΕΚ 912/τ.Β΄/17-032020 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
19. Την υπ’ αριθμ. οικ.1170/27-05-2020 Απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την
Τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» με Κωδικό ΟΠΣ 5030398 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΦΛ97ΛΩ-Δ7Μ).
20. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/265683/186866/741/406/29-062020
(ΑΔΑ:
ΨΠΑΝ4653Π4-Δ09)
Υ.Α.
τροποποίησης
της
υπ’
αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/285011/202938/1453/712/28-05-2019
Υ.Α.
έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1: «Έρευνα - Συλλογή - Αξιολόγηση Καταγραφή Πληροφοριακού Υλικού» της Πράξης: «Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών
χώρων Λήμνου – Δημιουργία τουριστικών και πολιτιστικών Διαδρομών» με κωδικό MIS
5030398 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
21. Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/411369/288872/7261/31-07-2020 (ΑΔΑ:
ΨΝΛΝ4653Π4-4Α6) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου περί ορισμού
επιτροπής διενέργειας δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, όπως ισχύει
έπειτα από την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/716965/509102/13286/
17.12.2020 (ΑΔΑ:69314653Π4-ΧΩΩ) τροποποίησή της.
22. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/494152/349325/8946/11-09-2020 περίληψη
και το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/494286/349418/894701/2020 Τεύχος
Διακήρυξης αρ. 01/2020 Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για
συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας
(Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός) για το Υποέργο 2 «Δημιουργία Ενιαίου
Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», στο
πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» και με κωδικό MIS 5030398.
23. Την υπ’ αριθμ. 241415/07-05-2021 Ματαίωση Διακήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου
Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», του έργου με
τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών
και Πολιτιστικών Διαδρομών» και κωδικό MIS 5030398.
24. Την υπ’ αρίθμ. οικ. 1889/22-07-2021 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για
την έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» Α/Α 2 της
Πράξης 5030395.
25. Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 350500/22-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ9Ω4653Π4-ΛΧΦ) απόφαση
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με θέμα: «Απόφαση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου
Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό Ανώτερο του
ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την επιλογή αναδόχου για την
υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών
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Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» στο πλαίσιο της πράξης: «Ψηφιακή
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών
Διαδρομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020», με
κωδικό ΟΠΣ: 5030398, CPV: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών:
παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη» και 31523200-0
«Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων», με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 27 αυτού.
26. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 355752/27-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΘΔ4653Π4-Μ4Π) έγγραφο της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με θέμα «Τεύχος Διακήρυξης με αριθ. 01/2021 στο
πλαίσιο διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την
υλοποίηση του Υποέργου 2: «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών
Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» στο πλαίσιο της πράξης: «Ψηφιακή
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών
Διαδρομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020», με
κωδικό ΟΠΣ: 5030398.
27. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 397722/23-08-2021 έγγραφο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου με θέμα «Παροχή διευκρινιστικής απάντησης της αρ. 01/2021
Διακήρυξης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 2
με τίτλο «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και
Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση
Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών
Διαδρομών» στο πλαίσιο της υπ’ Α/Α συστήματος 135818 διαγωνιστικής διαδικασίας
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.», που εκδόθηκε σε απάντηση της από 20ης/08/2021 και ώρας 22:20:15
επιστολής της εταιρείας με την επωνυμία «Dotsoft Ολοκληρωμένες Εφαρμογές
Διαδικτύου και Βάσεων Δεδομένων Α.Ε.» με θέμα «Ερώτημα προς Διευκρίνιση στα
πλαίσια της υπ’ αριθμ. 01/2021 Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. 355752/27-07-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC008984283) για το Υποέργο 2: «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης
Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» στο πλαίσιο της πράξης:
«Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και
Πολιτιστικών Διαδρομών» με κωδικό ΟΠΣ 5030398» με ψηφιακά υπογεγραμμένη
επιστολή στις 20/08/2021 και ώρα 22:12:59 μέσω ενεργειών Επικοινωνίας, στην ίδια
ψηφιακή πλατφόρμα.
28. Του υπ’ αριθ. εισερχομένου. πρωτ. 413647/02.09.2021 σφραγισμένο φάκελο από την
Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «CLOUDPRINT
DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ» με θέμα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά που αφορά στην Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για το Υποέργο
2: «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική
Πληροφόρηση», στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων
Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» με κωδικό MIS
5030398, ο οποίος παραδόθηκε στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με
συστημένη αλληλογραφία μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier στη
01.09.2021.
29. Το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ. 424826/08-09-2021 έγγραφο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
«Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων», με θέμα «Βεβαίωση Εγκυρότητας
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Εγγυητικής Επιστολής» της υπ' αριθ. e-121332/06-08-2021 εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής συνολικού ύψους (4.145,00 €) για λογαριασμό της εταιρείας με την
επωνυμία «TETRAGON Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
30. Το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ. 432180/13-09-2021 έγγραφο της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Ασφαλιστική Εταιρεία ΕΥΡΟΙΝΣ Α.Ε.» με θέμα «Επιβεβαίωση έκδοσης
εγγυητικής επιστολής» αρ. 2234000220/30-08-2021 συνολικού ύψους 4.145,00€ για
λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY
PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
31. Το με αρ. πρωτ. 484631/08-10-2021 1ο Πρακτικό με θέμα «Αποσφράγιση
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών διακήρυξης
των προσφερόντων του αριθ. 355752/27-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΘΔ4653Π4-Μ4Π) (ΑΔΑΜ:
21PROC008984283) 01/2021 Δημόσιου Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία για
Συμβάσεις με Προϋπολογισμό Ανώτερο του Ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής
Νομοθεσίας (Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός) για το Υποέργο 2 «Δημιουργία
Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση»
στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» με κωδικό ΜΙS 5030398 CPV
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη & CPV 31523200-0 Πινακίδες μονίμων
μηνυμάτων», της Επιτροπής Αξιολόγησης.
32. Το αρ. 502073/19-10-2021 έγγραφο με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί της με αριθμό
236118 προσφοράς μας για τον διαγωνισμό 135818 της αρ. 01/2021 Διακήρυξης
Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο «Δημιουργία
Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση»,
στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» της εταιρείας «TETRAGON
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το οποίο μας
κοινοποιήθηκε μέσω της Επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ την ημερομηνία
18/10/2021 και ώρα 14:24:22 έπειτα από το με ημερομηνία 15/10/2021 ερώτημα της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
33. Το αρ. 504813/20-10-2021 έγγραφο με θέμα «Διευκρινήσεις - Απαντήσεις μας σε
Ερωτήματα της Αναθέτουσας Αρχής» της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL AND
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» το οποίο μας κοινοποιήθηκε μέσω της
Επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ την ημερομηνία 20/10/2021 και ώρα 10:48:27
έπειτα από το με ημερομηνία 15/10/2021 ερώτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
34. Το με αρ. πρωτ. 520772/29-10-2021 Πρακτικό με θέμα «2ο Πρακτικό Παραλαβής,
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών
Προσφορών στο πλαίσιο Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου
Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» στο πλαίσιο της
πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία
Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» και με κωδικό ΜΙS 5030398», της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
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35. Το με αρ. πρωτ. 521387/29-10-2021 Πρακτικό με θέμα «Πρακτικό Αξιολόγησης
Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου
Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» στο
πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» και με κωδικό ΜΙS 5030398»,
της Επιτροπής Αξιολόγησης.
36. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ.524515/01-11-2021 απόφαση με θέμα «Απόφαση
έγκρισης Πρακτικών Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Τεχνικών και
Οικονομικών Προσφορών Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή
προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης
Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», του έργου με τίτλο
«Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και
Πολιτιστικών Διαδρομών» και κωδικό MIS 5030398».
37. Την από 01-11-2021 πρόσκληση της ΕΦΑ Λέσβου για την προσκόμιση των
Αποδεικτικών Μέσων για την Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης του Προσωρινού
Αναδόχου CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ μέσω
της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
38. Την από 05-11-2021 προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Προσωρινού Αναδόχου CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ μέσω της Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
39. Το με αρ. πρωτ. 561049/19-11-2021 Πρακτικό με θέμα «Πρακτικό Αξιολόγησης
Αποδεικτικών Μέσων Κατακύρωσης στο πλαίσιο Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για την εκτέλεση του Υποέργου 2
«Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική
Πληροφόρηση» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών
Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» και με κωδικό
ΜΙS 5030398», της Επιτροπής Αξιολόγησης.
40. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 564306/22-11-2021 (ΑΔΑ: 9Ε6Ι4653Π4-ΑΕ8) και (ΑΔΑΜ:
21AWRD009582213) απόφαση με θέμα «Απόφαση Κατακύρωσης Διεθνούς Δημόσιου
Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 2
«Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική
Πληροφόρηση», του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων
Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» και κωδικό MIS
5030398».
41. Την με αρ. πρωτ. 586012/02-12-2021 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας
«TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
42. Την με αρ. πρωτ. 604920/13-12-2021 παρέμβαση της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL
AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
43. Την αρ. 119/2022 απόφαση του 1ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ 2238/02-12-2021).
44. Το με αρ. πρωτ. 33747/28-01-2021 έγγραφο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με θέμα «Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 119/2022 απόφαση της
Α.Ε.Π.Π.».
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Αποφασίζουμε
_____Α_____
Ακυρώνουμε την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 564306/22-11-2021 (ΑΔΑ: 9Ε6Ι4653Π4-ΑΕ8)
και (ΑΔΑΜ: 21AWRD009582213) Απόφαση Κατακύρωσης Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου
Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», του έργου με
τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και
Πολιτιστικών Διαδρομών» και κωδικό MIS 5030398, απορρίπτουμε την προσφορά του
οικονομικού φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
και αποφασίζουμε την κατακύρωση της σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 2
«Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική
Πληροφόρηση», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών
Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» με κωδικό MIS
5030398 και CPV 72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή
συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη και 31523200-0 Πινακίδες
μονίμων μηνυμάτων, στον προσωρινό ανάδοχο «TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 082338867 σε εφαρμογή της
απόφασης 119/2022 του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.

_____Β_____
Το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης με κύριο
άξονα μία διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος,
μία εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης σε φορητές συσκευές που θα ενοποιεί σε θεματικές
διαδρομές τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Λήμνου αρμοδιότητας της ΕΦΑΛ,
αλλά και με την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών σήμανσης και πληροφόρησης., (CPV:
72000000-5/Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη και CPV: 31523200-0/Πινακίδες μονίμων
μηνυμάτων), στο πλαίσιο Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών
Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση
Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών»,
όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αρ. 01/2021 Διακήρυξη (Παράρτημα I) και στην
προσφορά της Αναδόχου εταιρείας.

_____Γ_____
Η αμοιβή του αναδόχου για την υλοποίηση της σύμβασης ανέρχεται, σύμφωνα με την
προσφορά του, στο ποσό των εκατόν εξήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ
(161.420,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων χιλιάδων εκατόν
εξήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (200.160,80€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης
Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών
Διαδρομών» (ΣΑ ΕΠ088/1) με ενάριθμο κωδικό πράξης 2019ΕΠ08810003 και MIS
5030398, καταβαλλόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον
ανάδοχο.
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_____Δ_____
Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης συνοδεία της αρ. 119/2022 απόφασης του 1ου
κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ 2238/02-12-2021) (βλ.
43) στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον διαδικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Α.>Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λέσβου>Διεθνείς Διαγωνισμοί> Απόφαση Κατακύρωσης Διεθνούς Δημόσιου
Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 2 «Δημιουργία
Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», του
έργου με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών
και Πολιτιστικών Διαδρομών» και κωδικό MIS 5030398.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων
Επισυνάπτεται:
Η αρ. 119/2022 απόφαση του
1ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.
(ΑΕΠΠ 2238/02-12-2021)
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RSA/2048 bits

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Συνήλθε στην έδρα της στις 7 Ιανουαρίου 2022 με την εξής σύνθεση:
Ελευθερία Καλαμιώτη, Πρόεδρος και Εισηγήτρια, Ειρήνη Αψοκάρδου και
Αθηνά Μπουζιούρη, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 2/12/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)
ΑΕΠΠ 2238/2-12-2021 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με
την

επωνυμία

«TETRAGON

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

&

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «TETRAGON Α.Ε.» (εφεξής η
«προσφεύγουσα»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Καραϊσκάκη αρ. 2Β),
και εκπροσωπείται νόμιμα.
Κατά της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ / Γενική Διεύθυνση
Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»),
όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της υπ’ αριθ. οικ. 564306/22.11.2021
απόφασης της αναθέτουσας αρχής
Κατά

του

παρεμβαίνουσας

εταιρείας

με

την

επωνυμία

«CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ»,

που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (οδός Μαραθώνος, αρ. 7)

όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «παρεμβαίνουσα).
Με την προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα αιτείται την
ακύρωση της υπ’ αριθ. οικ. 564306/22.11.2021 απόφασης της αναθέτουσας
αρχής και κάθε άλλης συναφούς απόφαση/πρακτικό κατά το μέρος που
κρίθηκε πλήρης η προσφορά και κατακυρώθηκε στην παρεμβαίνουσα
εταιρεία η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου του Δημόσιου Διαγωνισμού
με την Ανοικτή Διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό Ανώτερο του
Ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός
Διαγωνισμός) για το Υποέργο 2 Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου
Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», της
πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου Δημιουργία Τουριστικών και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-
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2020 Πολιτιστικών Διαδρομών», καθώς και την ακύρωση κάθε άλλης
συναφούς απόφασης/Πρακτικού.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ελευθερία Καλαμιώτη.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί
το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του
Π.Δ. 39/2017, ποσού 1.036,25 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό
441745863952 0131 0092, την από 2/12/2021 πληρωμή στην Τράπεζα
Πειραιώς και την εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη
«δεσμευμένο»), το οποίο υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης που ανέρχεται σε 207.250,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Η αναθέτουσα αρχή, με την υπ' αριθμ. Διακήρυξη 1/2021 με Αρ.
πρωτ. 355752/27.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΘΘΔ4653ΙΙ4-Μ4ΙΙ) προκήρυξε δημόσιο
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την
υπηρεσία με τίτλο: για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου
Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση»,
στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών
Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών», με
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού την 08.09.2021 και Καταληκτική
Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών την 01/09/2021, καθώς και ημερομηνία
αποσφράγισης

την

08.09.2020.

Κριτήριο

Ανάθεσης

είναι

η

πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Αντικείμενο
της σύμβασης (διακήρυξης) είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας
ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης με κύριο άξονα μία διαδικτυακή
ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος, μία
εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης σε φορητές συσκευές που θα ενοποιεί σε
θεματικές διαδρομές τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Λήμνου
αρμοδιότητας της ΕΦΑΛ, αλλά και με την προμήθεια και εγκατάσταση
υποδομών σήμανσης και πληροφόρησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
2
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κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών:
παροχή συμβουλών ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη και
συμπληρωματικού CPV 31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων. Η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων επτά
χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ 207.250,00 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 256.990,00 €
διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ). Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της άνω Διακήρυξης. Δυνάμει της προσβαλλόμενης
απόφασης της αναθέτουσας αρχής κατακυρώθηκε η ως άνω σύμβαση για την
υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης
Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», της πράξης με
τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία
Τουριστικών και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-2020
Πολιτιστικών Διαδρομών», με κωδικό MIS 5030398 στην παρεμβαίνουσα
κατόπιν αποδοχής της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως
αποτυπώνεται στο αρ. 561049/19-11-2021 Πρακτικό της, με το οποίο κρίθηκε
ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρεμβαίνουσας είναι πλήρη και
εισηγήθηκε την οριστική κατακύρωση της σύμβασης σ’ αυτήν, σε συνδυασμό
με: α. την με ΑΠ 524515/01.11.2021 απόφαση έγκρισης των πρακτικών
παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών
προσφορών με πρόσκληση της ανωτέρω προσωρινής αναδόχου να
προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα για την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής. β. το πρακτικό υπ’ αριθμόν 1 με αρ. πρωτ. 484631/08.10.2021 περί
αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών της παρεμβαίνουσας και της προσφεύγουσας γ. το πρακτικό υπ’
αριθμόν 2 με αρ. πρωτ. 520772/29.10.2021 περί παραλαβής αποσφράγισης
και αξιολόγησης δικαιολογητικών το οποίο έκρινε ως αποδεκτές τις τεχνικές
προσφορές των δύο διαγωνιζομένων κατόπιν των δοθεισών διευκρινήσεων.
δ. το με ΑΠ 521387/29.10.2021 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών με το οποίο ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές και έγινε
εισήγηση να κληθεί η παρεμβαίνουσα να υποβάλει τα δικαιολογητικά
3
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προσωρινού αναδόχου. Ο άνω διαγωνισμός αποτελεί επαναπροκήρυξη του
δυνάμει της υπ’ αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/494152/349325/8946/1109-2020

περίληψης

και

του

υπ’

αριθμ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/494286/349418/894701/2020 Τεύχους Διακήρυξης
αρ. 01/2020 Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις
με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας
(Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός) για το Υποέργο 2 «Δημιουργία
Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική
Πληροφόρηση», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση
Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών
Διαδρομών» και με κωδικό MIS 5030398, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 241415/0705-2021 Ματαίωσης Διακήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού και την δυνάμει
της υπ’ αριθμ. οικ. 1889/22-07-2021 απόφασης της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου για την έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Ηλεκτρονική
Πληροφόρηση» Α/Α 2 της Πράξης 5030395.
3. Επειδή η προκήρυξη της ως άνω σύμβασης απεστάλη με
ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις

22.07.2021

στην Υπηρεσία

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δε πλήρες κείμενο της διακήρυξης
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 27.07.2021
με ΑΔΑΜ 21PROC008984283, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό 135818.
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή
ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και
του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016.
5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί
εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 2-12-2021 στον ηλεκτρονικό τόπο για
του

διαγωνισμού,

κοινοποιήθηκε

λαμβανομένου

στην

υπ’

προσφεύγουσα

όψιν
στις

ότι

η

προσβαλλόμενη

22-11-2021

μέσω

της

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, β) ασκήθηκε με τη
χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και
γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από την προσφεύγουσα αυθημερόν με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του
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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.
6. Επειδή, η προσφεύγουσα, θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αφού έχει καταταχθεί δεύτερη στη
σειρά μειοδοσίας με βάση την οικονομική της προσφορά και σε περίπτωση
απόρριψης της προσφοράς της παρεμβαίνουσας, προσδοκά να αναλάβει την
εκτέλεση της προκείμενης σύμβασης.
7. Επειδή στις 02-12-2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση
της υπό εξέταση προσφυγής, δια μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
τόπου του διαγωνισμού προς όλους τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το
άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.
8. Επειδή η παρεμβαίνουσα άσκησε εμπροθέσμως στις 13-12-2021
την από 13-12-2021 παρέμβαση δοθέντος ότι έλαβε γνώση στις 2-12-2021
της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 362 του ν. 4412/2016, για την οποία θεμελιώνει άμεσο,
προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον καθώς η προσφορά της έχει κριθεί
αποδεκτή και έχει ανακηρυχθεί προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού και ως
εκ τούτου, επιδιώκει τη διατήρηση της προσβαλλόμενης.
9. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 2961/2021 Πράξη της Προέδρου του 6ου
Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η
αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση
προσφυγής και επί του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων, ενώ με την υπ’
αριθμ. 3024/2021 τροποποιητική Πράξη της Προέδρου του 1ου Κλιμακίου,
κατόπιν αναχρέωσης της υπόθεσης στο 1ο Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ, ορίσθηκε εκ
νέου Εισηγητής και ημερομηνία εξέτασης της κρινόμενης προδικαστικής
προσφυγής.
10. Επειδή η αναθέτουσα αρχή δεν απέστειλε, παρότι εκλήθη προς
τούτου, τις απόψεις του επί της κρινόμενης προσφυγής στην ΑΕΠΠ, σύμφωνα
με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.
11. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η υπό εξέταση προσφυγή
νομίμως εισάγεται ενώπιον του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του
Π.Δ/τος 39/2017.
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12. Επειδή, η προσφεύγουσα με τον 3ο λόγο της υπό κρίση
προσφυγής (σελ. 14-16) αναφέρει ότι: «[….] 3. Μη υπογεγραμμένα
υποβληθέντα ΕΕΕΣ: Μετά από εξέταση των δικαιολογητικών των εξ.
Συνεργατών διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: Η εταιρεία στηρίζεται στον κ. Γεώργιο
Τσαλίκη, ο οποίος καταθέτει ΕΕΕΣ, αλλά δεν το έχει υπογράψει ψηφιακά. Η
εταιρεία στηρίζεται στον κ. Αλέξανδρο Κοκκάλα, ο οποίος καταθέτει ΕΕΕΣ,
αλλά δεν το έχει υπογράψει ψηφιακά. Η εταιρεία στηρίζεται στην κα Αφροδίτη
Καμάρα, η οποία καταθέτει ΕΕΕΣ, αλλά δεν το έχει υπογράψει ψηφιακά. Η
εταιρεία στηρίζεται στην κα Αναστασία Χατζηαγγελή, η οποία καταθέτει ΕΕΕΣ,
αλλά δεν το έχει υπογράψει ψηφιακά. Η εταιρεία στηρίζεται στον κ. Αλέξανδρο
Κοκκάλα, ο οποίος καταθέτει ΕΕΕΣ, αλλά δεν το έχει υπογράψει ψηφιακά. Η
εταιρεία στηρίζεται στην κα Σπυριδούλα Γιανναδά, η οποία καταθέτει ΕΕΕΣ,
αλλά δεν το έχει υπογράψει ψηφιακά. Δεδομένου όμως ότι τα εν λόγω
πρόσωπα δεν είναι υπάλληλοι ούτε στελέχη της ανωτέρω εταιρείας, όπως
δηλώνεται από την ίδια και στον πίνακα της ομάδας έργου, θα έπρεπε βάσει
των άρθρων 2.2.8 και 2.2.9 της διακήρυξης σε συνδυασμό με το άρθρο 78
παρ.1 του Ν. 4412/16, να είχε υποβάλλει ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο
όπως ορίζει η διακήρυξη και ο ν. 4412/2016. Στο ΕΣΗΔΗΣ όμως τα ΕΕΕΣ των
παραπάνω συμμετεχόντων έχουν υποβληθεί χωρίς ψηφιακή υπογραφή. Η μη
υποβολή του απαιτούμενου ΕΕΕΣ με ψηφιακή υπογραφή συνιστά μη
πλήρωση της συγκεκριμένης απαίτησης της διακήρυξης 2.2.6, 2.2.8 που είναι
επί ποινή αποκλεισμού, ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρίας θα πρέπει να
είχε απορριφθεί. Καθότι στη σελ. 35 της διακήρυξης αναφέρεται αυτολεξεί:
Όσα δικαιολογητικά ή/και έγγραφα συντάσσονται και υπογράφονται από τον
ίδιο το Διαγωνιζόμενο πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτού.
Επιπλέον στην παράγραφο 2.4.2.1. της διακήρυξης (σελ. 31) αναφέρεται
αυτολεξεί: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό,
το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και
να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου
37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ
6
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Προμήθειες και Υπηρεσίες Δεδομένου ότι τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα
είναι οικονομικοί φορείς και καλύπτουν την ομάδα έργου της υποψήφιας
εταιρίας θα έπρεπε τα ΕΕΕΣ τους να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. [….]».
13. Επειδή η παρεμβαίνουσα στην παρέμβασή της αναφέρει επί του
άνω

λόγου

(σελ.

14-17)

ότι:

«[….]

Αναφορικά με την αποδιδόμενη πλημμέλεια σχετικά με τα υποβληθέντα χ
ειρόγραφα υπογραφέντα ΕΕΕΣ των εξωτερικών στελεχών στα οποία στηριζόμ
αστε για την συμμετοχή μας στον εν λόγω διαγωνισμό

και συγκεκριμέν

α σε αυτά των Γεωργίου Τσαλίκη, Αλέξανδρου Κοκκάλα, Αφροδίτης Καμ
άρα, Αναστασίας Χατζηαγγελή και Σπυριδούλας Γιανναδά, στελέχη για τα οπ
οία έχουν κατατεθεί τα σχετικά ΕΕΕΣ, αλλά δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή,
λεκτέα τα εξής. Ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι η έλλειψη αυτή της
ψηφιακής υπογραφής συνιστά λόγο αποκλεισμού της υποψηφιότητάς μας, εί
ναι νόμω και ουσία αβάσιμος διότι: Την ακρίβεια του περιεχόμενου ‐ κείμε
νου του ΕΕΕΣ στα πεδία που είχε νόμιμη υποχρέωση το κάθε ανωτέρω σ
τέλεχος συνεργάτης μου να δηλώσει απαντήσει‐ συμπληρώσει ως εξωτερικός
συνεργάτης μου που παρέχει στήριξη δάνειας εμπειρίας

και

ανάλογου

έργου, έχει επιβεβαιωθεί αδιαμφισβήτητα σε έντυπο της κάθε υποβληθείσ
ας Υπεύθυνης Δήλωσης του, το οποίο φέρει ψηφιακή θεώρηση του γνη
σίου της υπογραφής του, ως τούτο προκύπτει και προαποδεικνύεται από
τα αντίστοιχα έγγραφα που συνυποβλήθηκαν με τα δικαιολογητικά συμμετοχή
ς. Επιπλέον στο σώμα μίας εκάστης των υπευθύνων δηλώσεων για κάθε συν
εργάτη, εμφαίνονται στο άνω αριστερό τμήμα οι κωδικοί της εφαρμογής τ
ου gov.gr του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως προς το γνήσιο της
υπογραφής τους, ως εξής: Κωδικός: .............................., καθισταμένου έτσι σ
αφέστατα εκτός των άλλων ότι υπέχει και θέση ιδιωτικού συμφωνητικού συνερ
γασίας. Σκοπός της θέσπισης της υποχρεωτικότητας της ψηφιακής υπογ
ραφής ήταν η ανάληψη έναντι κάθε Αναθέτουσας Αρχής, της ευθύνης γι
α την αλήθεια και την ακρίβεια των δηλουμένων από τους προσφέροντες ή
και τους οικονομικούς φορείς, προκειμένου να υφίσταται βεβαιότητα ότι η
περιεχόμενη στο ΕΕΕΣ δήλωση προέρχεται πράγματι από το πρόσωπο πο
υ το «υπογράφει» και για να συντρέχουν εχέγγυα γνησιότητας αυτής, ώστε η
δήλωση να είναι έγκυρη. Συνεπώς η ψηφιακή υπογραφή συνδέεται μονοσ
ήμαντα με τον υπογράφοντα, διότι μόνο στη περίπτωση αυτή μπορεί να
7
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αναληφθεί η ποινική ευθύνη σε περίπτωση ανακρίβειας των δηλουμένων α
πό το πρόσωπο που υπογράφει αυτήν. Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει, ότι
απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή σε εξασφάλιση της αλήθειας των δηλουμέν
ων

και

των

δεσμεύσεων

των

εμπλεκομένων

σε

κάθε

διαγωνιστική διαδικασία (υποψηφίων, οικονομικών φορέων, προσώπων σ
την εμπειρία των οποίων μπορεί να στηριχθεί κάποιος φορέας κ.λπ). Στην πρ
οκείμενη περίπτωση, η γνησιότητα της υπογραφής ενός εκάστου εξωτερικού σ
τελέχους, πιστοποιείται από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη
σης μέσω του συστήματος Gov.gr, δηλαδή το ίδιο το Κράτος βεβαιώνει την γν
ησιότητα ότι ο δηλών είναι το ίδιο πρόσωπο, το οποίο σε κάθε περίπτωση με
την με α/α 7 βεβαίωση του στην Ψηφιακά υπογεγραμμένη από ΧΧ/ΧΧ/20
21 έκαστη Υπεύθυνη δήλωση του βεβαιώνει ότι .

Με ατομική μου ευθύνη

και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της

διατάξεις της π

αρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡ
ΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥ
ΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΣΗΜ
ΑΝΣΗΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
» ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩ
Ν ΛΗΜΝΟΥΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030398ΚΑΙ ΑΡ. ΔΙΑΚ: 1/2021 ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ: 1) Σε πε
ρίπτωση που ο ως άνω διαγωνισμός κατακυρωθεί στην εταιρεία CLOUDPRIN
T DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που εδρε
ύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 63, 14122 με ΑΦΜ: 8
00649097 και ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας, αποδέχομαι και δεσμεύομαι να συνεργα
σθώ με την εταιρεία CLOUDPRINT IKE. 2) θα παράσχω προς αυτήν δά
νεια εμπειρία τεχνικής ικανότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΠΑΡΑΓΡ
ΑΦΟΥ 2.2.6 για την κάλυψη των απαιτήσεων της ομάδα έργου

ΣΤΗ ΘΕΣΗ Τ

ΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ, (της εκάστοτε απαιτούμενης θέσης στην ομάδα έργου) 3) α
ποδέχομαι την υλοποίηση του προαναφερόμενου τμήματος του έργου σύμφων
α με τουςόρους της διακήρυξης τους οποίους γνωρίζω και αποδέχομαι π
λήρως και ανεπιφύλακτα και δεσμεύομαι για όλο το διάστημα της σύμβασης να
βρίσκομαι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για τις ανάγκες του έργου 4)
έχω λάβει γνώση του αντικειμένου του έργου, καθώς και των υποχρεώσε
8
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ων οι οποίες απορρέουν από τη διακήρυξη αυτή, σε αυτό το στάδιο του διαγ
ωνισμού, τις οποίες και αποδέχομαι.5) δεν διατηρώ κανένα δικαίωμα διεκδίκησ
ης αμοιβής από την αναθέτουσα αρχή . Η αμοιβή μου θα βαρύνει αποκλεισ
τικά την εταιρεία CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟ
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
φικό μου σημείωμα

6) βεβαιώνω την αλήθεια όσων αναγράφονται στο βιογρα
7)

Βεβαιώνω

πως

τα

προσωπικά

στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο υποβληθέν ΕΕΕΣ μου είναι αληθή κα
ι βεβαιώνω το γνήσιο της υπογραφής μου σε αυτό. Η προσφεύγουσα εταιρεί
α παραβλέποντας την ύπαρξη στην τεχνική μας προσφορά των ψηφιακά υπο
γεγραμμένων Υπευθύνων Δηλώσεων, γεγονός για το οποίο ουδέν διαλαμβάν
ει στην προσφυγή της, δεν αποδέχεται το γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή ν
ομίμως έκρινε ότι δεν συνιστά παράλειψη η οποία μπορεί να επιφέρει τον
αποκλεισμό μου και την απόρριψη μου. Άλλωστε ο σκοπός της υποχρεωτικότη
τας της ψηφιακής υπογραφής εξυπηρετείται πλήρως, διότι γίνεται σαφής
αναφορά και σύνδεση της κάθε μίας με το ήδη υποβληθέν ΕΕΕΣ του εκάστοτ
ε από τους ανωτέρω εξωτερικούς μου συνεργάτες, αφού ο καθένας ξεχωριστ
ά προβαίνει σε ανάληψη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, της ευθύνης για την
αλήθεια και την ακρίβεια των

δηλουμένων του, προκειμένου να υφίσταται βεβ

αιότητα ότι η περιεχόμενη στο ΕΕΕΣ του δήλωση προέρχεται πράγματι από
τον ίδιο που το «υπογράφει» και για να συντρέχουν εχέγγυα γνησιότητας
αυτής, ώστε η κάθε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη να είναι έγκυ
ρη. Κατά συνέπεια, κάθεΥπεύθυνη Δήλωση ενός εκάστου των εξωτερικώ
ν μας συνεργατών είναι καθόλα νόμιμη, πληρούσα ως προς την ψηφιακή υπο
γραφή τις απαιτήσεις του Νόμου και της Διακήρυξης και κυρίως εξυπηρετεί το
ν σκοπό για τον οποίο ζητείται. Όπως άλλωστε έχει κριθεί, σύμφωνα με την μ
ε αριθ. 1216/2020 απόφαση της Αρχής αναφέρεται επί λέξει:«(…) Ωστόσο η έλ
λειψη ψηφιακής υπογραφής, θεωρείται ότι δεν πλήττει τη νομιμότητα του

υπο

βληθέντος εγγράφου στη διαγωνιστική διαδικασία, όταν όμως, δεν καταλείπετα
ι καμία αμφιβολία για την ταυτότητα και ιδιότητα των δηλούντων και το π
εριεχόμενο των δηλούμενων πληροφοριών (βλ. Ε.Σ. VI Τμ. 234, 296/2018, π
ρβλ. ΔΕφ Πατρών 7/2018). ……

Ειδικότερα, εφόσον η Υπεύθυνη

Δήλωση δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή του κατά το νόμο υποχρεούντος να υ
πογράψει αυτό, αλλά ιδιόχειρη, το γνήσιο της οποίας (υπογραφής) βεβαι
ώνεται από Κ.Ε.Π. ή υπηρεσίες δημοσίου τομέα, όπως εν προκειμένω, ως πρ
9
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στο άρθρο 11 του Ν. 2690/1999, θεωρείται ότι δεν πλήττει τη νομιμ

ότητα της συμμετοχής οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία, δεδο
μένου ότι δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία για την ταυτότητα και ιδιότητα
των δηλούντων και το περιεχόμενο των δηλουμένων πληροφοριών (βλ. ad
hoc Ε.Σ. VI Τμ. 296/2018). […]» (βλ. υπ΄ αριθμό. 906/2018 Απόφαση (πρώη
ν) 1ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π., Εισηγήτρια: Ειρήνη Αψοκάρδου, σκέψη 1k_ι‚
Ο_~_2136). Εν όψει των ανωτέρω, μη νομίμως και με πλημμελή αιτιολογία απ
ορρίφθηκε, ηΠροσφορά της προσφεύγουσας για τον εξεταζόμενο λόγο και ως
εκ τούτου, οπρώτος λόγος της υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής κρίνετα
ι βάσιμος καιπρέπει να γίνει δεκτός.(…)». Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας
απέστειλε όλα τα υποβληθέντα ΕΕΕΣ φέροντα πρωτότυπες ιδιόχειρες υπο
γραφές ενός εκάστου δηλωθέντος στελέχους που προσέφερε στήριξη ενό
ψει της υλοποίησης του έργου και τα σχετικά έγγραφα έχουν συμπεριληφθεί σ
τον φυσικό φάκελο της προσφοράς μας μαζί με το πρωτότυπο σώμα της εγγυ
ητικής επιστολής συμμετοχής μας (βλ. ad hoc Δεφ Αθ 136/2018). [….]».
14. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, άμεσης εφαρμογής για
τα κράτη μέλη, καθιερώνεται το τυποποιημένο έντυπο για το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο

Έγγραφο

2016).Περαιτέρω,

Προμήθειας
όπως

(Επίσημη

αναφέρεται

στο

Εφημ.

ΕΕ

Προοίμιο

L3/16
του

της

6-1-

Εκτελεστικού

Κανονισμού: « (1) [....]Κατά συνέπεια, το τυποποιημένο έντυπο για το ΕΕΕΠ
θα πρέπει να καταρτιστεί κατά τρόπο ώστε να παρακαμφθεί η ανάγκη
προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που
σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. Με τον ίδιο
πάντα στόχο κατά νου, το τυποποιημένο έντυπο θα πρέπει επίσης να παρέχει
τις ενδεδειγμένες πληροφορίες όσον αφορά τις οντότητες στων οποίων τις
ικανότητες βασίζεται ο οικονομικός φορέας, ούτως ώστε η επαλήθευση των
πληροφοριών αυτών να διενεργείται μαζί με την επαλήθευση που αφορά τον
κύριο οικονομικό φορέα, και με τους ιδίους όρους.[....] (3) Για την αποφυγή του
διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και
τις πιθανές αντιφατικές ενδείξεις στα διάφορα έγγραφα της προμήθειας, οι
πληροφορίες τις οποίες οι οικονομικοί φορείς πρέπει να παρέχουν στο ΕΕΕΠ
θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς από τις αναθέτουσες αρχές και τους
αναθέτοντες φορείς εκ των προτέρων στην προκήρυξη διαγωνισμού ή με
10
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αναφορές σε άλλα μέρη των εγγράφων της προμήθειας, τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξετάζουν προσεκτικά,
ενόψει της συμμετοχής τους και ενδεχομένης υποβολής προσφορών. (4) Το
ΕΕΕΠ αναμένεται επίσης να συμβάλει σε περαιτέρω απλοποίηση, τόσο για
τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις αναθέτουσες αρχές και τους
αναθέτοντες φορείς, με την αντικατάσταση των πολλών και διαφόρων εθνικών
υπεύθυνων δηλώσεων από ένα τυποποιημένο έντυπο, που θα καθιερωθεί σε
ευρωπαϊκό

επίπεδο.[...]».

Τέλος,

στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1

Οδηγίες

του

Κανονισμού αναφέρεται ότι: «Το ΕΕΕΠ είναι υπεύθυνη δήλωση από τους
οικονομικούς φορείς, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Όπως
προβλέπεται στο άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, πρόκειται για μια τυπική
δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις
λόγω της οποίας οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να
αποκλεισθούν, ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι, κατά
περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν
καθοριστεί για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν. Στόχος του είναι να
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την απαίτηση προσκόμισης
σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα
κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. [...] Κατά την προετοιμασία
των εγγράφων της προμήθειας για μια δεδομένη διαδικασία προμήθειας, οι
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να δηλώνουν στην
προκήρυξη διαγωνισμού, στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην
προκήρυξη διαγωνισμού ή στις προσκλήσεις επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος
ποιες

πληροφορίες

θα

ζητηθούν

από

τους

οικονομικούς

φορείς,

συμπεριλαμβανομένης ρητής δήλωσης σχετικά με το αν οι πληροφορίες που
ορίζονται στα μέρη II και ΙΙΙ πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός
φορέα). Μπορούν επίσης να διευκολύνουν το έργο των οικονομικών φορέων
αναφέροντας τις εν λόγω πληροφορίες απευθείας σε ηλεκτρονική έκδοση του
ΕΕΕΠ,

χρησιμοποιώντας

για

παράδειγμα

την

υπηρεσία

ESPD

(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/res
ources/espd/inde x.tml), την οποία οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρέχουν
11
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δωρεάν σε αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς, οικονομικούς φορείς,
παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη[...] Η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από κάθε
προσφέροντα, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει
όλα ή ορισμένα από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε
αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας
[...] Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ, το ΕΕΕΠ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή·[...]»
15. Επειδή, στο άρθρο 25 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014
ορίζεται ότι: «2. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει νομική ισχύ
ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή. 3. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή
βασιζόμενη σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος
μέλος αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη μέλη», στο άρθρο 26 ότι:
«Μία προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α)
συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα β) είναι ικανή να
ταυτοποιεί τον υπογράφοντα γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας
ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό
εμπιστοσύνης, να χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ)
συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν κατά
τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση
των εν λόγω δεδομένων» και στο άρθρο 27 ότι : «1……. 2. Εάν ένα κράτος
μέλος

απαιτεί

προηγμένη

ηλεκτρονική

υπογραφή

που

βασίζεται

σε

εγκεκριμένο πιστοποιητικό για τη χρήση μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που
προσφέρεται από φορέα του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό του, το εν
λόγω κράτος μέλος αναγνωρίζει τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που
βασίζονται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό και τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές
υπογραφές τουλάχιστον με τους μορφότυπους ή με τις μεθόδους που
καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5».
16. Επειδή σύμφωνα με τον Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
184/23.09.2020) προβλέπεται ότι: «[…..] Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς
του παρόντος νοούνται ως: [….] 2. Αρχή Πιστοποίησης: η οντότητα που είναι
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αρμόδια για την τεχνική διαχείριση των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής
υπογραφής ή ηλεκτρονικής σφραγίδας ή ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας για
ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους […] 6. Αυθεντικοποίηση: ηλεκτρονική
διαδικασία επαλήθευσης/επιβεβαίωσης ταυτότητας και των τυχόν ειδικών
χαρακτηριστικών φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, που
βασίζεται σε χορηγηθέντα διαπιστευτήρια […] 8. Δεδομένα δημιουργίας
ηλεκτρονικής υπογραφής: μοναδικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον
υπογράφοντα για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής […..] 14. Διάταξη
δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής: διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής […] 17.
Εγκεκριμένη

διάταξη

δημιουργίας

ηλεκτρονικής

υπογραφής:

διάταξη

δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 [….] 20. Εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή: προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται
από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία
βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής [….] 24.
Εγκεκριμένο

πιστοποιητικό

ηλεκτρονικής

υπογραφής:

πιστοποιητικό

ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες στο Παράρτημα I του Κανονισμού
(ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις [….] 27. Επικύρωση ηλεκτρονικής υπογραφής ή
σφραγίδας: η διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης ότι μια ηλεκτρονική
υπογραφή ή σφραγίδα είναι έγκυρη […]

35. Ηλεκτρονική υπογραφή:

δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα
ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε
ηλεκτρονική μορφή και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για
να υπογράφει [….] 49. Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή: ηλεκτρονική
υπογραφή που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέεται κατά τρόπο
μοναδικό με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να ταυτοποιεί τον υπογράφοντα,
γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία
ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, να χρησιμοποιεί υπό
τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ) συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν
υπογραφεί σε σχέση με αυτή, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί
οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων [….]Άρθρο
15

Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα 1. Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα που
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εκδίδονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με χρήση
εγκεκριμένης

ηλεκτρονικής

υπογραφής

ή

εγκεκριμένης

ηλεκτρονικής

σφραγίδας, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου
τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της
χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά την
ηλεκτρονική διακίνησή τους [….]Άρθρο 50 Νομική ισχύς ηλεκτρονικών
υπογραφών και σφραγίδων 1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπογράφονται με την εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους, και τίθεται σε αυτά η
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περ. 27 του άρθρου 3 του Κανονισμού
eIDAS, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω έγγραφα η εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η εγκεκριμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και πρωτότυπης
σφραγίδας αντίστοιχα [….]Άρθρο 58

Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού

Δημοσίου [….]4. Ο Κανονισμός Πιστοποίησης της Α.Π.Ε.Δ. καθορίζει τους
όρους για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ορίζει ποιες υπηρεσίες
εμπιστοσύνης (εγκεκριμένες ή μη) παρέχει η Α.Π.Ε.Δ. και ρυθμίζει κάθε θέμα
που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τη συμμόρφωση με το
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο [….]Άρθρο 100

Βεβαίωση του γνησίου της

υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων Τροποποίηση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α` 45) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο
διακινείται ηλεκτρονικά[…]Άρθρο 108 Καταργούμενες διατάξεις Από τη θέση
σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις: […]15. Το π.δ.
150/2001 (Α` 150) […]».
17. Επειδή, στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. 11 του Ν. 4412/2016 αναφέρεται
ρητώς ότι «ως οικονομικός φορέας νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
δημόσιος

φορέας

ή

ένωση

αυτών

των

προσώπων

ή/και

φορέων,

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που
προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων
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ή παροχή υπηρεσιών». Αντίθετα, στην παρ. 12 «ως προσφέρων νοείται
οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά».
18. Επειδή, στο άρθρο 18 «Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του ν. 4412/2016 ορίζεται ρητά ότι οι
αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, όπου εν προκειμένω η αρχή της
ίσης μεταχειρίσεως, η οποία βαρύνει την αναθέτουσα αρχή συνεπάγεται
υποχρέωση διαφάνειας, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τηρήσεως
της (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 7ης Δεκεμβρίου 2000, C-324/98,
Telaustria και Telefonadress, Συλλογή 2000, σ. Ι-10745, σκέψη 61, και της
18ης Ιουνίου 2002, C-92/00, Συλλογή 2002, σ. Ι-5553, σκέψη 45).
19. Επειδή στο Άρθρο 36 του Ν. 4412/2016 με θέμα «Υποχρέωση
χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ» αναφέρεται ρητώς ότι : «1. Οι αναθέτουσες
αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται με:
α) τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α΄ και β) τους
κανόνες του παρόντος άρθρου και των άρθρων 22 και 37. Πέραν των
ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011
(Α΄ 138) και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο
κυρώθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301) και β)
στο π.δ. 25/2014 (Α΄ 44).3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης

και

Τουρισμού

και

Υποδομών,

Μεταφορών

και

Δικτύων

ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με: α) τον προσδιορισμό του
περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους
εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και
πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής
κοινοποίησης,
συμβάσεων

της
που

διαδικασίας
συνάπτονται,

ηλεκτρονικής
των
15

σύναψης

ηλεκτρονικών

των

δημόσιων

καταλόγων,

των
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ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των
ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών
πληρωμών, β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη
γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το
περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και
τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης
πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο
και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και
χορήγησης αντιγράφων και γ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων
εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή με τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής.4 […].5.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ρυθμίζονται, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, τα τεχνικά
ζητήματα που αφορούν: α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη
δομή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/ 2011 και
του ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των
εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με
χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα
θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας
του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την
προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, β) τον
προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των
επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης
αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της
ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των
δημόσιων συμβάσεων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών
παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών, γ)
τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη
διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους,
τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό
των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από
τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων,
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δ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω
σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή με
τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και ε) τους όρους και προϋποθέσεις που
εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. […..]»
20. Επειδή το άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 «Πολιτική ασφαλείας
ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» ορίζει ότι: «1. Το
επίπεδο ασφαλείας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. πρέπει να είναι ανάλογο προς τους
κινδύνους. 2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και
παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων
συμμετοχής πρέπει: α) να είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους οι
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών

και

αιτήσεων

συμμετοχής,

συμπεριλαμβανομένης

της

κρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης, β) να απαιτούνται προηγμένες
ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στο π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Οι
αναθέτουσες αρχές πρέπει να αποδέχονται τις προηγμένες ηλεκτρονικές
υπογραφές

που

υποστηρίζονται

από

αναγνωρισμένο

πιστοποιητικό,

λαμβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγούνται από έναν πάροχο
υπηρεσιών

πιστοποίησης,

ο

οποίος

περιλαμβάνεται

στον

κατάλογο

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/ 767/ΕΚ της Επιτροπής,
ανεξάρτητα από το αν έχουν δημιουργηθεί με ή χωρίς ασφαλή διάταξη
δημιουργίας υπογραφών, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν
τον

απαιτούμενο

μορφότυπο

προηγμένων

υπογραφών,

βάσει

των

μορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί με την Απόφαση 2011/130/ΕΕ της
Επιτροπής και να θέτουν σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε
θέση

να

επεξεργαστούν

τεχνικά

τους

εν

λόγω

μορφότυπους·

όταν

χρησιμοποιείται διαφορετικός μορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε η
ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την
ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Οι

δυνατότητες

επικύρωσης

επιτρέπουν

στην

αναθέτουσα

αρχή

να

επικυρώνει, σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για
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άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει
παραληφθεί, ως προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόμενη από
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με
τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή. ββ) σε περίπτωση
προσφορών

που

πιστοποιητικού

υπογράφονται

που

με

περιλαμβάνεται

την

υποστήριξη

στον

κατάλογο

αναγνωρισμένου
εμπίστευσης,

οι

αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που
ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών από τους
προσφέροντες. Για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης και υπογράφονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή άλλο φορέα έκδοσης, η αρμόδια αρχή ή φορέας έκδοσης μπορεί να
καθορίζει τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Απόφασης 2011/130/ΕΕ. Επίσης,
θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να
επεξεργαστεί τεχνικά τους μορφότυπους αυτούς, συμπεριλαμβάνοντας στο
σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της
υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή
στο φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά με τις
υφιστάμενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της
παραλαμβανόμενης ηλεκτρονικής υπογραφής σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν
και κατά τρόπο κατανοητό για τα άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα. 3. Οι
υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β΄ 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή
αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για
την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η
παροχή

των

υπηρεσιών

χρονοσήμανσης

αποδεικνύεται

με

σχετική

ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς το
χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με
κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη
χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου

και

Προστασίας

Καταναλωτή

του

Υπουργείου

Οικονομίας,

Ανάπτυξης και Τουρισμού η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης,
όπως περιγράφεται ανωτέρω. […]».
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21. Επειδή στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Κριτήρια
επιλογής» (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) αναφέρεται ρητώς ότι : «1. Τα
κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν

να

επιβάλλουν

στους

οικονομικούς

φορείς

ως

απαιτήσεις

συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε
εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο
προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις
χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές
ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις
σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.2. Όσον αφορά
την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση
ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν
λόγω οργανισμού.[…..] 4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να
εξασφαλίζουν

ότι

οι

οικονομικοί

φορείς

διαθέτουν

τους

αναγκαίους

ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη
σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. [……….]Στο πλαίσιο διαδικασιών
σύναψης σύμβασης προμηθειών για τις οποίες απαιτούνται εργασίες
τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η
επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την
υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται
βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της
αξιοπιστίας τους.5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες
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προϋποθέσεις συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα
ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη
σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος».
22. Επειδή το άρθρο 78 «Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
(άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» ορίζει ότι «1. Όσον αφορά στα κριτήρια
της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην
παρ. 3 του άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής, και τα κριτήρια σχετικά με την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του
άρθρου 75, 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.
Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περ. στ` του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α` ή με την επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων,
μόνο εάν οι τελευταίοι 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 αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με
τα άρθρα 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, 80, περί
αποδεικτικών μέσων και 81, περί επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis), 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, περί λόγων
αποκλεισμού και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 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.
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Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον
αφορά στα 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, περί οικονομικών φορέων, μπορεί να στηρίζεται
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, γίνεται κατόπιν
πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον οικονομικό φορέα, εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον
οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο
πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο
αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να
αντικατασταθεί εκ νέου. […..]».
23.Επειδή στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης» (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ορίζεται ότι: «1.
Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών
στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, πλην της απευθείας
ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με
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, περί λόγων αποκλεισμού, και 74,
περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, για τις οποίες
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα
σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα
75, περί κριτηρίων επιλογής, 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου και 77, περί κριτηρίων επιλογής σε
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, και γ) τηρεί τους αντικειμενικούς
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κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 84, περί
περιορισμού του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
που καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης. Όταν ο
οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το
άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για 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. […]3. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου
εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (L 3), και παρέχεται
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. […] 9. Ο οικονομικός φορέας δύναται να
διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Η
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο

άρθρο

79Α,

περί

υπογραφής

Ευρωπαϊκού

Ενιαίου

Εγγράφου

Σύμβασης.».
24. Επειδή βάσει του άρθρου 91 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «Λόγοι
απόρριψης προσφορών 1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του
ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά: α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και
102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης. β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή
σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102. γ) Για την
οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
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προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102. […]»
25.Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, «Περιεχόμενο
φακέλου

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής»

ορίζεται

ότι

«Ο

ξεχωριστός

σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει
το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης του άρθρου 79 και την εγγύηση
συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 72, καθώς και
πρόσθετα έγγραφα, όπως καθορίζει η οικεία διακήρυξη».
26. Επειδή το άρθρο 104 με τίτλο «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής
Οψιγενείς μεταβολές 1. Το δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης,
κρίνονται: α) κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της
προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ, β) κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 και γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης
δήλωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. γ` της παρ. 3 του άρθρου 105,
περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης».
26. Επειδή το άρθρο 346 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας

αρχής

κατά

παράβαση

της

ευρωπαϊκής

ή

εσωτερικής

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και
να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση
παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα
με το άρθρο 368».
27. Επειδή του άρθρο 360 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι «1. Κάθε
ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3
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ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής».
28. Επειδή, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 36
παρ. 5 Ν. 4412/2016, «με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού ρυθμίζονται, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, τα
τεχνικά ζητήματα που αφορούν: α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης
ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του V.
3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης
και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση
αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια
και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την
πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης
νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του
ΕΣΗΔΗΣ, β) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και
λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της
διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων
και

υποδειγμάτων,

της

ηλεκτρονικής

κοινοποίησης,

της

διαδικασίας

ηλεκτρονικής σύναψης των δημόσιων συμβάσεων, των ηλεκτρονικών
καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων
αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των
ηλεκτρονικών πληρωμών, γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον
τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή
παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης
και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς
και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων, δ) τον καθορισμό και την εφαρμογή
μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και
σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή με τη σύνταξη κωδίκων
πρακτικής και ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό
επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη Γενική
Γραμματεία

Εμπορίου

και

Προστασίας

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
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29. Επειδή, δυνάμει της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 36
παρ. 5 Ν. 4412/2016 εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθ. 64233/2021 «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021) ΚΥΑ, η οποία περιλαμβάνεται στο
θεσμικό πλαίσιο της άνω Διακήρυξης (άρθρο 1.4 – σελ. 7).
Στο άρθρο 9 «Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων στο ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες» της ΚΥΑ ορίζονται τα εξής:
«1. Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων
πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Υποσυστήματος κατά περίπτωση,
με: α) την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα μέσω της
ηλεκτρονικής περιοχής και λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής
διαδικασίας δημόσιας σύμβασης. β) την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις
αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς στην ηλεκτρονική περιοχή και
ιδίως στα συνημμένα της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης. γ) την
υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς, στην ηλεκτρονική
περιοχή και ιδίως στα συνημμένα της σχετικής απάντησης (ενδεικτικά
αναφέρονται η προσφορά και η αίτηση συμμετοχής) του οικονομικού φορέα
στην ηλεκτρονική διαδικασία. Η απάντηση αποτελεί χωριστή σχετική
ηλεκτρονική περιοχή για κάθε οικονομικό φορέα. Ιδίως για τις ηλεκτρονικές
διαδικασίες διαγωνισμών και αιτήσεων συμμετοχής, ο σχετικός ηλεκτρονικός
χώρος περιλαμβάνει κατά περίπτωση τους (υπό)φακέλους: i) «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»,

ii)

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής/Τεχνική

Προσφορά»,

iii)

«Οικονομική Προσφορά».
2. Από την 01.09.2021, οι ηλεκτρονικές περιοχές της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου συνιστούν τον ηλεκτρονικό τόπο τήρησης του Φακέλου
Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν.
4412/2016.
3. Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή
ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του
χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν
απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Υποσυστήματος.
Οι

σχετικές

προθεσμίες

αρχίζουν
25
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προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και
εάν δεν ορίζεται διαφορετική ώρα στα έγγραφα της σύμβασης λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και
ώρα 23:59:59. Ειδικότερα η κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας
σύμβασης. Η επιτυχής αποστολή μηνύματος μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» λογίζεται και ως επιτυχής παραλαβή του από τον αποδέκτη.
4. Οι χρήστες των φορέων της παρ. 2.2 του άρθρου 5 της παρούσας
υποβάλλουν ή/και αναρτούν μέσω του Υποσυστήματος τα κατά περίπτωση
έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 ή τα άρθρα 13 και 14 του ν. 4727/2020 (Α’
184)».
Στο άρθρο 13 παρ. 1.3.1. ορίζονται τα εξής: «1.3. Ειδικότερα, όσον
αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς οι οικονομικοί
φορείς

τα

καταχωρίζουν

στους

ανωτέρω

(υπο)φακέλους

μέσω

του

Υποσυστήματος ως εξής:
1.3.1 Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και
δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή γίνονται αποδεκτά κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις.
α) είτε του άρθρου 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) περί
ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή
σφραγίδα και εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα,
εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille,
β) είτε του άρθρου 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) περί
ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή
σφραγίδα.
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, περί μείωσης διοικητικών βαρών και απλούστευσης
διαδικασιών και ιδίως της προσκόμισης δημοσίων εγγράφων με απλή
φωτοτυπία,
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης
ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
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ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής
υπεύθυνης

δήλωσης

στην

περίπτωση

απλής

φωτοτυπίας

ιδιωτικών

εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ, ενημερωτικά
και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως
αριθμούς αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες μαθηματικούς τύπους και σχέδια».
30. Επειδή στο άρθρο 2.2.6 της άνω Διακήρυξης ορίζεται ότι «2.2.6
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά στην τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται ως ελάχιστη προϋπόθεση: α) κατά τη διάρκεια
των πέντε τελευταίων ετών (2016-2020), να έχουν ολοκληρώσει την
υλοποίηση, τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργων,
με επιτυχία Αντίστοιχο Έργο θεωρείται ένα Έργο όταν παρουσιάζει τα εξής
χαρακτηριστικά:

έργο

που

να

αφορά

στην

εγκατάσταση

πινακίδων

ενημέρωσης πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αντικειμένου και στην ανάπτυξη
διαδικτυακής πύλης και εφαρμογών σε κινητές συσκευές που αξιοποιεί βάση
δεδομένων και διαχειρίζεται πολιτιστικό - τουριστικό υλικό. β) να διαθέτουν
ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε
πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Ειδικότερα απαιτείται
:  ως μέλος της Ομάδας Έργου, να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου
(project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που
αποκτήθηκε τα πέντε(5) τελευταία έτη, σε Διαχείριση Έργων σχετικών με
ψηφιακές εφαρμογές, πολιτισμό – τουρισμό, αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη
Έργο.  Στην ομάδα έργου πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη με
πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού)
στον τομέα της Πληροφορικής και ένα (1) τουλάχιστον μέλος με πτυχίο στον
τομέα Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή Φιλολογία (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης
σχολής του Εξωτερικού) με 5ετή εμπειρία σε θέματα μελέτης και καταγραφής
αρχαιολογικού υλικού, καταχώρησης, επεξεργασίας, διαχείρισης και ανάδειξης
πολιτιστικών τεκμηρίων, καθώς και συγγραφής και επιμέλειας κειμένων.  Στην
ομάδα έργου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας αρχιτέκτονας μηχανικός με
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εμπειρία πέντε(5) τουλάχιστον ετών στο σχεδιασμό και συντονισμό έργων
ψηφιακών εφαρμογών.  Στην ομάδα έργου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον
ένας γραφίστας με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο γραφιστικό
σχεδιασμό και την οπτική επικοινωνία σε θέματα πολιτισμού - τουρισμού. 
Στην ομάδα έργου πρέπει να υπάρχει, επίσης, τουλάχιστον ένας σχεδιαστής
πολυμέσων με ειδικότητα στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας κατ’
ελάχιστον με πτυχίο στη σχεδίαση πολυμέσων και κατ’ ελάχιστον με 5ετή
εμπειρία.  Τα λοιπά μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει σωρευτικά :  να
διαθέτουν εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενημερωτικών
πινακίδων περιβάλλοντος και πολιτισμού  να καλύπτουν το σχεδιασμό και την
ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών με 5ετή τουλάχιστον
επαγγελματική εμπειρία,  να έχουν τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στον σχεδιασμό
3d animation σχετικής θεματολογίας Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα
τα μέλη της ένωσης».
Επίσης, στο άρθρο 2.2.8 της άνω Διακήρυξης ορίζεται ότι «2.2.8
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 2.2.8.1. 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 αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Ειδικά, όσον
αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής 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
28
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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 αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων
προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα
σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν
πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής,
η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου».
Στο άρθρο 2.2.9 της άνω Διακήρυξης ορίζεται ότι «2.2.9 Κανόνες
απόδειξης ποιοτικής επιλογής 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
δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της
σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της
παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.5 και 2.2.6 ). Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες
δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή
για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή».
Στο άρθρο δε 2.4.2.1. της άνω Διακήρυξης ορίζεται ότι «2.4.2.1 […]Για
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να

διαθέτουν

προηγμένη

ηλεκτρονική

υπογραφή

που

υποστηρίζεται

τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο
χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν
στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες. […]».
Τέλος, στο άρθρο 2.4.6 της άνω Διακήρυξης ορίζεται ότι «2.4.6 Λόγοι
απόρριψης προσφορών H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του
ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά: α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με
τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος
και

τρόπος

υποβολής

προσφορών),

2.4.3.

(Περιεχόμενο

φακέλων

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο
φακέλου

οικονομικής

οικονομικών

προσφοράς,

προσφορών),

2.4.5.

τρόπος
(Χρόνος

σύνταξης
ισχύος

και

υποβολής

προσφορών),

3.1.

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, β) η οποία περιέχει
ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον
αυτές

δεν

επιδέχονται

συμπλήρωσης,

διόρθωσης,

αποσαφήνισης

ή

διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον
προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, γ) για
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την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα
102 και 103 του ν. 4412/2016, […]».
31. 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) αυτής, οδηγεί σε
ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και
των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (Ολ ΣΤΕ 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). Επομένως, η
αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους της διακήρυξης αυτοδεσμεύεται
και είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει χωρίς παρεκκλίσεις, η δε
παράβαση των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Παρομοίως, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και να υποβάλλουν την
προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς.
32. Επειδή, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να
αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ.,
C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25
και απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη
25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα
επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους
όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise
Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27). Περαιτέρω επιβάλλεται
η εφαρμογή των όρων της διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους
προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ,
απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή
2001, σ. Ι-7725, σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996,
C87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).
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33. Επειδή η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη διενέργεια
των διαγωνισμών (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013,
ΣτΕ 111/2006, 597/2007 κ. ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της
αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς
εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄
Έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.). Σύμφωνα, δε, με την εν
λόγω αρχή, 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.
34. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη
διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να
αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (βλ. ΣτΕ
743/2000),

σύμφωνα

με

την

αρχή

της

ισότιμης

μεταχείρισης

των

διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την
εφαρμογή τους κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την
υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 18ης
Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725,
σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή
κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).
35. Επειδή, εξάλλου, σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη
χρησιµοποιεί

όρους,

όπως

«µε

ποινή

αποκλεισμού...»,

«µε

ποινή

απαραδέκτου….», «οι συµµετέχοντες πρέπει...» ή άλλους παρόµοιους, είναι
προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε
απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε απόρριψη της (βλ. Γνµδ ΝΣΚ
70/2002).
36. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη
διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να
αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (βλ. ΣτΕ
743/2000),

σύμφωνα

με

την

αρχή

της

ισότιμης

μεταχείρισης

των

διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την
εφαρμογή τους κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την
υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 18ης
Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725,
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σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή
κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).
37. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως και η υποχρέωση
διαφάνειας απαγορεύουν στην αναθέτουσα αρχή να απορρίψει προσφορά
στηριζόμενη σε λόγους, οι οποίοι δεν προβλέπονται στην οικεία προκήρυξη
(βλ.,

C-278/14,

SC

Enterprise

Focused

Solutions

SRL

ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 28, και απόφαση Medipac— Καζαντζίδης, C-6/05,
EU:C:2007:337, σκέψη 54). Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μόνον
τα αξιούμενα από τη διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή
ρητώς και ειδικώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη
ιδιοτήτων ή γεγονότων κρίσιμων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, η δε
αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να προβεί σε αποκλεισμό διαγωνιζομένου από
τη διαγωνιστική διαδικασία, λόγω μη προσκομίσεως διαφορετικών ή και επί
πλέον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικών συμμετοχής (βλ. ΕΑ ΣτΕ
251/2018, 382/2015 5μ., 53, 19/2011, πρβλ. ΣτΕ 3703/2010, 1329, 1616,
1619/2008).
38. Επειδή περαιτέρω, μια προσφορά δεν δύναται να τροποποιηθεί
μετά την κατάθεσή της, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της αναθέτουσας αρχής
είτε του προσφέροντος (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012,
SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και
της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31), ή
να αντικατασταθεί με νέα (βλ. αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV
Slovensko

κ.λπ.,

C-599/10,

EU:C:2012:191,

σκέψη

40,

της

10ης

Οκτωβρίου2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 36) οπότε
οιαδήποτε ερώτηση προς διευκρίνιση μπορεί μόνο να έχει ως αποτέλεσμα την
άρση κάποιας ασάφειας και όχι την τροποποίηση της εν θέματι προσφοράς ή
πολλώ δε μάλλον να καταλήξει στο να υποβάλει, στην πραγματικότητα, ο
συγκεκριμένος προσφέρων νέα προσφορά (βλ. αποφάσεις της 11ης Μαΐου
2017, Archus and Gama, C-131/2016, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV
Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 40, της 10ης Οκτωβρίου
2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 36).
39. Επειδή, με βάση το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και
δη τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης
Ιανουαρίου 2016 σε συνδυασμό με του Ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014 και
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την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 64233/2021 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν
την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021)
(βλ. και αναλογικά σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Απόφαση 161/2016 της
ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθμό πρωτ. 5797/25-11-2016 ως προς το ΤΕΥΔ το οποίο
εκπονήθηκε κατ΄ αντιστοιχία με το ΕΕΕΣ) όσον αφορά την υποχρέωση
ψηφιακής υπογραφή του ΕΕΕΣ από τον κατά περίπτωση υπόχρεο οικονομικό
φορέα δεν γεννάται εξαίρεση για κάποιους οικονομικούς φορείς, άλλως δεν
περιορίζεται η υποχρέωση αυτή στους προσφέροντες, οι οποίοι αναφέρονται
στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 ως κύριοι οικονομικοί φορείς σε
αντιδιαστολή με τους λοιπούς οικονομικούς φορείς, ενώ αντίστοιχα και στην
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ - που αφορά ΤΕΥΔ και λαμβάνεται
υπόψη κατ΄ αναλογίαν- οι παρέχοντες δάνεια εμπειρία φορείς, που
υπογράφουν

το

απαιτούμενο

ΕΕΕΣ,

αναφέρονται

ομοίως

ως

οικονομικοί φορείς. Επομένως, καθίσταται σαφές ότι το υπό κρίση ΕΕΕΣ
δέον είναι να υπογράφεται ψηφιακά ανεξαρτήτως εάν αφορά τον
προσφέροντα ή τρίτο οικονομικό φορέα.
40. Επειδή, ύστερα από την μελέτη του ηλεκτρονικού φακέλου της
υπόθεσης, της κρινόμενης προδικαστικής προσφυγής, μετά των συνημμένων
σε αυτή εγγράφων και των ισχυρισμών της παρεμβαίνουσας σχετικά με τον
οικείο λόγο της υπό κρίση προσφυγής προκύπτουν τα ακόλουθα: Από τις άνω
προπαρατεθείσες διατάξεις του Νόμου και τους όρους της άνω Διακήρυξης,
προκύπτει ότι απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή σε κάθε διακινούμενο έγγραφο
ανεξαρτήτως εάν αυτό υποβάλλεται από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή από
τρίτο οικονομικό φορέα που παρέχει εμπειρία, καθίσταται δε σαφές ότι η
ψηφιακή υπογραφή στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων

στοχεύει

στην

αντικατάσταση

της

φυσικής

υπογραφής,

παρέχοντας παράλληλα και τα εχέγγυα γνησιότητά της, ενώ συνιστά sine qua
non προϋπόθεση παραδεκτής υποβολής του εγγράφου, δεδομένης της
υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής της προσφυγής. Η έννοια
δε του «οικονομικού φορέα» είναι ευρύτερη και αντιδιαστέλλεται από αυτήν
του «προσφέροντος», κατ’ άρ. 2 παρ. 1 περ. 11 και 12 αντίστοιχα Ν.
4412/2016, κατά την οποία η έννοια του προσφέροντος δεν ταυτίζεται με την
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έννοια

του

οικονομικού

φορέα

αλλά

αποτελεί

έννοια

είδους,

ήτοι

υποκατηγορία αυτής. Άλλωστε, γι αυτό το λόγο η έννοια του οικονομικού
φορέα έχει ως σημείο αναφοράς την ευρύτερη οικεία αγορά και όχι τον εν
θέματι διαγωνισμό. Συνεπώς, όπου στον Ν. 4412/2016 και σε οιαδήποτε
διάταξη νόμου ή εν γένει θεσπίζουσα κανόνα δικαίου, επιβάλλεται μια
υποχρέωση

ή

προβλέπεται

μια

συμπεριφορά

ή

μια

συνέπεια

για

«(οικονομικούς) φορείς» αυτή καταλαμβάνει μεν αλλά δεν εξαντλείται στους
«προσφέροντες», αντίθετα εκτείνεται, όπως εν προκειμένω, και σε κάθε άλλη
κατηγορία «οικονομικού φορέα», όπως οι υποψήφιοι, καθώς και οι
υπεργολάβοι και ιδίως οι τρίτοι φορείς του αρ. 78 Ν. 4412/2016. Η
επικαλούμενη από την παρεμβαίνουσα ερμηνεία περί μη υποχρεωτικής
ψηφιακής υπογραφής του ΕΕΕΣ από τους τρίτους οικονομικούς φορείς, θα
οδηγούσε, εάν ίσχυε, σε πλήρη καταστρατήγηση των άνω αρχών και
ασφαλώς και της αρχής της νομιμότητας της διαδικασίας καθώς θα έδινε τη
δυνατότητα άνισων όρων κρίσης οικονομικών φορέων για τους οποίους
ζητείται η απόδειξη ή προαπόδειξη των αυτών στοιχείων και καταστάσεων
στα πλαίσια μιας ενιαίας ηλεκτρονικής διαδικασίας, η οποία διέπεται από
συγκεκριμένους υποχρεωτικούς, έναντι όλων, κανόνες (βλ. και ΑΕΠΠ 8/2018).
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των υπό κρίση
υποβληθέντων ΕΕΕΣ των άνω προσώπων – τρίτων δανειζόντων εμπειρία
στην παρεμβαίνουσα και όπως συνομολογεί και η παρεμβαίνουσα, η ίδια
βασίζεται για την συμμετοχή της στον άνω διαγωνισμό και την κάλυψη της
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 της άνω
Διακήρυξης στα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι στον Γεώργιο
Τσαλίκη, στον Αλέξανδρο Κοκκάλα, στην Αφροδίτη Καμάρα, στην Αναστασία
Χατζηαγγελή και στην Σπυριδούλα Γιανναδά. Οι ανωτέρω τρίτοι οικονομικοί
φορείς, δανείζουν εμπειρία στην συμμετέχουσα στον άνω διαγωνισμό
παρεμβαίνουσα εταιρεία, ενώ όπως προκύπτει από την επισκόπηση των
υποβληθέντων

ΕΕΕΣ

τους,

τα

υπέβαλαν

χωρίς

αυτά

να

φέρουν ψηφιακή υπογραφή αλλά μόνο απλή χειρόγραφη υπογραφή ενός
εκάστου και δη χωρίς βεβαίωση γνησίου από δημόσια αρχή. Όπως βάσιμα
ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν είναι
υπάλληλοι ούτε στελέχη της παρεμβαίνουσας, όπως δηλώνεται από την ίδια
την παρεμβαίνουσα στον πίνακα της ομάδας έργου και δεν αμφισβητείται από
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κανένα μέρος, άλλα τρίτοι οικονομικοί φορείς που δανείζουν εμπειρία στην
παρεμβαίνουσα,

όφειλαν

βάσει

των

προαναφερόμενων

άρθρων

της

Διακήρυξης και του Νόμου να είχαν υποβάλλει τα ΕΕΕΣ ψηφιακά
υπογεγραμμένα. Οι επικαλούμενοι από την παρεμβαίνουσα ισχυρισμοί ότι η
υποβολή

των

αναφερόμενων

ψηφιακά

υπογεγραμμένων

Υπεύθυνων

Δηλώσεων των τρίτων οικονομικών φορέων δύναται να υποκαταστήσει την
έλλειψη ψηφιακών υπογραφών στα υποβληθέντα ΕΕΕΣ τους, αναφέροντας
επί

λέξει

«κάθε

ότι

Υπεύθυνη Δήλωση ενός εκάστου των εξωτερικών μας συνεργατώ

ν είναι καθόλα νόμιμη, πληρούσα ως προς την ψηφιακή υπογραφή τις απαιτή
σεις του Νόμου και της Διακήρυξης και κυρίως εξυπηρετεί τον σκοπό για τον ο
ποίο ζητείται», απορρίπτονται ως αβάσιμοι, σύμφωνα με όσα αναλυτικά
αναπτύχθηκαν αμέσως παραπάνω. Όφειλε δε η παρεμβαίνουσα να γνωρίζει
ότι τα άνω ΕΕΕΣ των τρίτων που της δανείζουν εμπειρία έπρεπε να
υποβληθούν νομίμως, ήτοι να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα δεδομένου ότι η
ίδια υπέβαλε ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο, καθώς και δεδομένου του
μικρού κύκλου των αποδεκτών της οικείας νομοθεσίας και της κατ΄ επάγγελμα
κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων ενασχολήσεώς τους με τις
διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν τις
κρίσιμες διατάξεις (ΟλΣτΕ 876/2013, ΣτΕ 268, 360/2018, 1400, 1595/2016,
3128,

3129/2015,

1072,

1985,

1988/2014,

2886/2013,

2315/2013).

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή όφειλε κατά δέσμια
αρμοδιότητα να απορρίψει την προσφορά της παρεμβαίνουσας για τον λόγο
αυτό. Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω λόγος της κρινόμενης προδικαστικής
προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος.
41. Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω αναλυθέντα στην σκέψη 40
σχετικά με την προσφορά της παρεμβαίνουσας δεδομένου ότι γίνεται δεκτός
ως βάσιμος ο ως άνω αναφερόμενος λόγος της κρινόμενης προσφυγής και
ως εκ τούτου παρέχει αυτοτελές έρεισμα για την απόρριψη της προσφοράς
της παρεμβαίνουσας και, για τον λόγο αυτό, παρέλκει ως αλυσιτελής η
εξέταση των λοιπών λόγων της κρινόμενης προσφυγής (πρβλ. Ε.Α. ΣτΕ
326/2011, 1238, 1132, 420/2010, 750/2007. Βλ. και ΑΕΠΠ 818/2018, σκ. 62
και ΑΕΠΠ 839/2018, σκ. 53, 969/2019 σκ. 49, 1360/2020, σκ.48).
42. Επειδή, γίνεται εν συνόλω δεκτή η εισήγηση.
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43. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η εξεταζόμενη προδικαστική
προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, κατά τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στην
παρούσα.
44. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η παρέμβαση πρέπει να
απορριφθεί.
45. Επειδή, ύστερα από τη σκέψη 43 πρέπει να επιστραφεί το
παράβολο που κατέθεσε η προσφεύγουσα (άρθρο 363 παρ.5 Ν.4412/2016).

Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται την προδικαστική προσφυγή.
Απορρίπτει την παρέμβαση.
Ακυρώνει την υπ’ αριθ. οικ. 564306/22.11.2021 απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, κατά τα προβλεπόμενα στο σκεπτικό.
Ορίζει την επιστροφή στην προσφεύγουσα του καταβληθέντος παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2022 και εκδόθηκε στις
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Ιανουαρίου 2022 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
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