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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

4οΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Σπλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 22.11.2018, κε ηελ εμήο ζύλζεζε: 

Νεθηαξία – Πελειόπε Τακαλίδε, Πξόεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, 

Δηζεγεηήο θαη Μηραήι Σεηξαδάθεο (σο λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ ηαθηηθνύ 

κέινπο ηνπ 4νπ Κιηκαθίνπ, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 75/2018 Πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Α.Δ.Π.Π.), Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ από 25.10.2018 (εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ζην 

δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ ζην Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, 

κε Γεληθό Αξηζκό Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 

Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ) 1109/26.10.2018 ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […] θαη 

ηνλ δ.η. ζηελ ειιεληθή […] θαη ζηελ αγγιηθή […], πνπ εδξεύεη ζην […], νδόο […], 

αξ. […], όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη. 

Καηά ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο θαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 660/2018 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, θαη’ απνδνρήλ θαη 

εγθξίζεσο ηνπ από 01.10.2018 Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 13306/09.05.2018 

Πξνθήξπμε θαη γηα ην ηκήκα Α απηήο «Α. Πξνκήζεηα δηαθόξσλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ». 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεύγνπζα επηδηώθεη ηελ 

αθύξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο θαηά ην ζθέινο πνπ κε απηήλ, ρσξίο 

λόκηκε αηηηνινγία θαη εζθαικέλσο σο ηζρπξίδεηαη, βαζκνινγήζεθε ε πξνζθνξά 

ηεο κε ζπλνιηθό άζξνηζκα ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο κε 101,5 βαζκνύο ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […], ε νπνία βαζκνινγήζεθε κε 107 

βαζκνύο, θαζώο θαη ηελ αθύξσζε θάζε άιιεο, πξνεγνύκελεο ή επόκελεο ηεο 

πξνζβαιιόκελεο, πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εξείδεηαη 

ζηελ πξνζβαιιόκελε. 
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Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνύ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή. 

       Αθνύ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

     Σθέθηεθε θαηά ην Νόκν 

1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 13306/09.05.2018 Γηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ 

Γιπθάδαο πξνθεξύρζεθε αλνηθηόο, ειεθηξνληθόο, θάησ ησλ νξίσλ, 

δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ, εθηηκώκελεο αμίαο 

172.105,00€ ρσξίο Φ.Π.Α., ηεο κε αξ. 26/2018 κειέηεο, κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. 

Δηδηθόηεξα θαη ζύκθσλα κε ηελ ππόςε Γηαθήξπμε, ε ελ ιόγσ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηηο Οκάδεο: Οκάδα Α «Πξνκήζεηα δηαθόξσλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ», Οκάδα Β «Πξνκήζεηα εηδηθώλ επηδαπέδησλ δνρείσλ 

πεξηζπιινγήο πεξηηησκάησλ δώσλ», Οκάδα Γ1 «Πξνκήζεηα εηδηθώλ 

επηδαπέδησλ θάδσλ αλαθύθισζεο ζπζθεπαζηώλ» θαη Οκάδα Γ2 «Πξνκήζεηα 

εηδηθώλ επηδαπέδησλ θάδσλ αλαθύθισζεο ζπζθεπαζηώλ». Η Γηαθήξπμε απηή 

θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεµνζίσλ Σπµβάζεσλ 

(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) κε ΑΓΑΜ 18PROC003064873 ζηηο 09.05.2018 θαη δεκνζηεύζεθε 

ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.∆Η.Σ.) ζηηο 09.05.2018 θαη έιαβε Σπζηεµηθό Αξηζµό α/α 

57686 γηα ηελ Οκάδα A, ζηελ νπνία θαη αθνξά ε ελ ιόγσ Πξνζθπγή. 

2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λόκηκν 

παξάβνιν θαηά ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) θαη 

άξζξν 5 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ Α΄ 64), πνζνύ 650,00 € 

(ειεθηξνληθό παξάβνιν κε θσδηθό 240661189958 1224 0032), ην νπνίν θαη 

ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό 0,5% κε βάζε ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηεο 

ζύκβαζεο γηα ηα ηκήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο πνπ ζπκκεηέρεη ε πξνζθεύγνπζα, 

ήηνη γηα ηελ Οκάδα A «Πξνκήζεηα δηαθόξσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ», 

εθηηκώκελεο αμίαο 129.810,00 €. Τν ελ ιόγσ πνζό πιεξώζεθε ζύκθσλα κε ην 

πξνζθνκηδόκελν e-παξάβνιν απηόκαηεο δέζκεπζεο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί γηα 

ηνλ θνξέα «Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.) θαη ηελ 

πξνζθνκηδόκελε απόδεημε πιεξσκήο. 
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3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017.  

4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκόο, ελόςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

(πξνκήζεηα), ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ ύςνπο 172.105,00 € ρσξίο 

Φ.Π.Α., ζύκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ ρξόλνπ 

δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. (09.05.2018), ζύκθσλα κε ηα 

άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ - ηνπ 

Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

ζπλεπώο ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Δπεηδή, ε ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή έρεη θαηαηεζεί 

εκπξνζέζκσο, ήηνη εληόο ηεο δεθαήκεξεο πξνο άζθεζε πξνζεζκίαο ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 361 παξ. 1 (πεξ. α΄) ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 (πεξ. 

α΄) ηνπ Π.Γ. 39/2017, δνζέληνο όηη ε πξνζβαιιόκελε θνηλνπνηήζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο 15.10.2018 θαη ε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 

25.10.2018. 

6. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηώο θαη κε πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ ε 

πξνζθεύγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο, αηηνύκελε ηελ 

αθύξσζε απηήο, θαηά ην ζθέινο πνπ ρσξίο λόκηκε αηηηνινγία θαη παξαλόκσο, 

σο ηζρπξίδεηαη, βαζκνινγήζεθε ε ηερληθήο ηεο πξνζθνξά κε ζπλνιηθό 

άζξνηζκα ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο κε 101,5 βαζκνύο ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

εηαηξεία […], ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο βαζκνινγήζεθε κε 107 βαζκνύο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζθεύγνπζα ζηνηρεηνζεηεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο ζην 

γεγνλόο όηη ε πξνζβαιιόκελε δελ αηηηνινγεί, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 86 

παξ. 11 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 17.5 ηεο Γηαθήξπμεο, ηελ βαζκνιόγεζε ησλ 

ηερληθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ εθάζηεο πξνζθνξάο, αθνύ δελ 

πθίζηαηαη πέξαλ ηεο βαζκνινγίαο θαη ιεθηηθή δηαηύπσζε ηεο θξίζεο αλά 

θξηηήξην. Πεξαηηέξσ θαη όζνλ αθνξά ηε βαζκνιόγεζή ηεο πξνζθνξά ηεο ζηα 

επηκέξνπο θξηηήξηα, αλαθέξεη όηη ζηα θξηηήξηα Κ15 «εγγύεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο», Κ14 «ρξόλνο παξάδνζεο» θαη Κ16 «αληαιιαθηηθά – SERVICE – 
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ζπληήξεζε – ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνκεζεπηή κεηά ηελ πώιεζε», ζα 

έπξεπε λα έρεη ιάβεη πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο, ζε ζύγθξηζε κε απηνύο πνπ έρεη 

ιάβεη ε έηεξε δηαγσληδόκελε εηαηξεία […], όηη ε ελ ιόγσ απόθαζε είλαη 

αλαηηηνιόγεηε θαηά ην ζθέινο πνπ δελ δηθαηνινγεί γηαηί ε πξνζθνξά ηεο ζηα 

πξναλαθεξόκελα θξηηήξηα δελ έιαβε πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο θαη ηέινο 

επηθαιείηαη θαη παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 86 παξ.13 ηνπ Ν.4412/2016, όζνλ 

αθνξά ην θξηηήξην ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο πνπ νξίδεη ε Γηαθήξπμε. 

Σπλεπώο έρεη άκεζν, ελεζηώο θαη πξνζσπηθό έλλνκν ζπκθέξνλ, όπσο 

αθπξσζεί ε πξνζβαιιόκελε πξάμε, αθνύ δελ έιαβε ηελ βαζκνινγία πνπ ζα 

έπξεπε, ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη ηε Γηαθήξπμε.  

7. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 31911/06.11.2018 έγγξαθό ηεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή εθθξάδεη ηηο απόςεηο ηεο επί ηεο ελ ιόγσ Πξνζθπγήο, 

αλαθέξνληαο όηη νη ιόγνη πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζνύλ θαηά ηα 

εηδηθόηεξα ππνζηεξηδόκελα ζηηο απόςεηο ηεο.  

8. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη όηη: «1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο 

έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ 

4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή 

πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Σίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, 

ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη όηη: «1. Η ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη 

δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο… 2. 

Δπί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξψλεηαη νιηθψο ή κεξηθψο ε 

πξνζβαιιφκελε πξάμε, ελψ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο, 
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αθπξψλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππφζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα 

λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα …» θαη ε δηάηαμε απηή 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 

9. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππό θξίζε Πξνζθπγή είλαη ηππηθά 

παξαδεθηή θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηελ νπζία ηεο. 

10. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ηνλ πξώην ιόγν ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο όηη θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 11 ηνπ Ν. 4412/2016 ε 

πξνζβαιιόκελε δελ αηηηνινγεί ηε βαζκνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο εθάζηεο 

εηαηξείαο, αθνύ δελ πθίζηαηαη πέξαλ ηεο βαζκνινγίαο θαη ιεθηηθή δηαηύπσζε 

ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην, ελώ θαη θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 17.5. ηεο 

Γηαθήξπμεο νη βαζκνί πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί, δελ ζπλνδεύνληαη από επαξθή 

αλαιπηηθή αηηηνιόγεζε ηεο βαζκνινγίαο. 

11. Δπεηδή, ζην άξζξν 86 «θξηηήξηα αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ» 

(άξζξν 67 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) νξίδεηαη όηη «1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ 

εζληθψλ δηαηάμεσλ λφκνπ ή δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηηκή νξηζκέλσλ 

αγαζψλ ή ηελ ακνηβή νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο βαζίδνπλ 

ηελ αλάζεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 2. Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο 

ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο, κε ρξήζε πξνζέγγηζεο θφζηνπο- απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

φπσο ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ θχθινπ δσήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 87 θαη κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο - ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη 

θξηηεξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, πνηνηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ 

ή/θαη θνηλσληθψλ πηπρψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο. ηα θξηηήξηα απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο: α) 

ε πνηφηεηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο αμίαο, ηα αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ε πξνζβαζηκφηεηα, ν ζρεδηαζκφο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, ηα 

θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε εκπνξία θαη νη 

ζρεηηθνί φξνη, β) ε νξγάλσζε, ηα πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ζην 

νπνίν αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πνηφηεηα ηνπ 
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δηαηεζέληνο πξνζσπηθνχ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην επίπεδν 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γ) ε εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ε ηερληθή 

ππνζηήξημε, δ) νη φξνη παξάδνζεο, φπσο ε εκεξνκελία παξάδνζεο, ε 

δηαδηθαζία θαη ε πξνζεζκία παξάδνζεο ή ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ή 

πεξαίσζεο, ε) ε παξνρή ηεο εγγχεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 72, ζη) ε 

πξνζαχμεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ρξφλνπ εγγχεζεο 

… 10. Η αλαζέηνπζα αξρή δηεπθξηλίδεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηελ ζρεηηθή 

ζηάζκηζε πνπ πξνζδίδεη ζε θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 

εθηφο εάλ απηφ θαζνξίδεηαη κφλν βάζεη ηεο ηηκήο. Η ζηάζκηζε απηή κπνξεί λα 

εθθξάδεηαη κε ηελ πξφβιεςε πεξηζσξίνπ δηαθχκαλζεο κε ην θαηάιιειν κέγηζην 

εχξνο. Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε ζηάζκηζε γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή επηζεκαίλεη ηα θξηηήξηα κε θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο. 

11. Σν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ Οκάδσλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο αλέξρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε 100. Η βαζκνιφγεζε θαη 

θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: π = ζ1.Κ1 -1-02 .Κ2+ 

..+ζλ .Κλ φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ 

θαη ηζρχεη ζ1-η-ζ2·λ..ζλ=1. Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα 

κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Η βαζκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, εθηφο απφ ηε 

βαζκνινγία, θαη ηελ ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην. Πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη ζπγθεληξψζεη ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ζην π». 12. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 

ππεξεζηψλ, νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη ζε εθαηνληαβάζκηα 

θιίκαθα θαη ε βαζκνινγία ΒΟΠη ηεο θάζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΟΠη ηζνχηαη 

κε ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο σο εμήο: ΒΟΠη = 100 ρ(1-ΟΠη/ΠΑ), 

φπνπ ΠΑ: είλαη ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή. 13. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ε 

βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. 

Η βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο 
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φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 

120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζπλνιηθή 

βαζκνινγία φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν ηεο παξ. 11 θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 

120 βαζκνχο. Όηαλ ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

δελ πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηφηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν 

ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε βαζκνινγία ηεο. πγθξηηηθή ηηκή 

πξνζθνξάο είλαη ε ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηηκή ηεο 

πξνζθνξάο θαη, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, ην θφζηνο. Η 

αλαζέηνπζα αξρή θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ζηε δηαθήξπμε ηνλ αθξηβή ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνζθνξάο (π.ρ. κε καζεκαηηθφ ηχπν) …». 

12. Δπεηδή, πεξαηηέξσ ζην άξζξν 17.5 «ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ» ηεο Γηαθήξπμεο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 17.5.1 ηα «ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ», ελώ ζηελ παξ. 

17.5.1.1. (ζει. 26 ηεο Γηαθήξπμεο) αλαθέξνληαη ηα «ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» γηα ηελ νκάδα Α. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζηελ πξώηε ζηήιε όηη βαζκνινγνύληαη δεθαέμη (16) 

θξηηήξηα, ζηε δεύηεξε ζηήιε πεξηγξάθνληαη ηα θξηηήξηα απηά, ελώ ζηελ ηξίηε 

ζηήιε νξίδεηαη ην πνζνζηό επί ηεο %, ην νπνίν θάζε θξηηήξην θαηαιακβάλεη. 

Πεξαηηέξσ, ζηνλ όξν 17.5.2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ» ηεο Γηαθήξπμεο 

νξίδεηαη όηη «Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/08.08.2016) ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνληαη ηεξνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

πλζήθεο ηεο Δ.Δ. Η θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ εληφο φξσλ θαη ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε κε ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα. Ιζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ 

θαηά ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε δίλνπλ ην απηφ απνηέιεζκα. Γηα ηελ επηινγή 

ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη 

απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο θαη κε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Γηα θάζε 
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νκάδα ρξεζηκνπνηείηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο θξηηεξίσλ. > Η βαζκνιφγεζε θάζε 

θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε 

κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θξηηεξίνπ.  > Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. > Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα 

πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε 

βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ 

ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. > Η 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 

παξαθάησ ηχπν:  > U = ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2+…+ζλ*Κλ. Κξηηήξηα κε βαζκνινγία 

κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο 

απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο. > Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο 

ζπκθεξφηεξεο Πξνζθνξάο ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηελ θαηάηαμε ησλ 

Πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο Πξνζθνξάο, κε βάζε ηνλ 

αθφινπζν ηχπν: …», ελώ ζηνλ όξν 17.5.4 νξίδεηαη όηη «Οη βαζκνί ζα 

θαηαρσξεζνχλ ζε Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, 

ζπλνδεπφκελνη απφ επαξθή αλαιπηηθή αηηηνιφγεζε ηεο βαζκνινγίαο». 

13. Δπεηδή, από ηε ζεώξεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο 

πξνθύπηεη όηη όζνλ αθνξά ηε βαζκνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο 

πξνζθεύγνπζαο κε 101,5 βαζκνύο, δελ πθίζηαηαη πέξαλ ηεο βαζκνινγίαο θάζε 

επηκέξνπο ησλ δεθαέμη θξηηεξίσλ, νπνηαδήπνηε άιιε αηηηνινγία από ηελ νπνία 

λα ζπλάγεηαη ε ζηάζκηζε πνπ έγηλε θαη ην πώο ηειηθά πξνέθπςε ε θξίζε ηεο 

επηηξνπήο σο πξνο ηε βαζκνινγία απηή, θαηά παξάβαζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δηαηάμεσλ, πνπ ξεηά νξίδνπλ όηη ζα πξέπεη νη βαζκνί, λα 

ζπλνδεύνληαη από επαξθή αλαιπηηθή αηηηνιόγεζε θαη ε νπνία δελ ζα είλαη 

κόλνλ ε βαζκνινγία, αιιά ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη θαη ιεθηηθή δηαηύπσζε ηεο 

θξίζεο αλά θξηηήξην. Τνύηνπ δνζέληνο, ν ζρεηηθά πξνβαιιόκελνο, από ηελ 

αλαζέηνπζα, ηζρπξηζκόο όηη ε αηηηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ 
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αλαθέξεηαη ζε θαλέλα άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο, θαζόζνλ όια ηα ζηνηρεία 

ππάξρνπλ αλαξηεκέλα ζην Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ, ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λόκσ θαη 

νπζία αβάζηκνο, αθνύ ε αλάξηεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ζην Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. 

δελ αξθεί γηα λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα ηεο θξίζεο ηεο επηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο, αθ’ εο ζηηγκήο δελ γίλεηαη γλσζηό πνην από ηα ζηνηρεία απηά θαη 

θαηά πνην πνηνηηθό ηνπ κέξνο έγηλε δεθηό θαη ζε πνην βαζκό. Με άιια ιόγηα, 

από ηελ αλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ θάζε επηκέξνπο πξνζθνξάο ζην Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. 

δελ επεμεγείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ αηηηνινγείηαη, ε θξίζε θαη ε 

κεζύζηεξε βαζκνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ απηώλ. Ωζαύησο, λόκσ θαη νπζία 

αβάζηκνο ηπγράλεη θαη ν ηζρπξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο όηη, ήδε ππάξρεη 

αηηηνιόγεζε σο πξνο ηε βαζκνιόγεζε θαη είλαη απηή ηνπ άξζξνπ 17.5.1.1. 

«ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ Α» ηεο 

Γηαθήξπμεο. Καη ηνύην δηόηη, ε βαζκνιόγεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ εηδηθόηεξε 

βαζκνιόγεζε όισλ ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη ηνλ ηξόπν πνπ ζα γίλεη ε 

βαζκνιόγεζε, θαη όρη ζηελ βαζκνιόγεζε, ελ πξνθεηκέλσ, ηεο πξνζθεύγνπζαο 

θαη πσο απηή πξνέθπςε. Τα αλσηέξσ ζηνηρνύλ θαη κε ηα γελόκελα δεθηά 

παγίσο από ηε λνκνινγία καο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε βαζκνιόγεζε από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δηαγσληδόκελνπ όηη θαιύπηεη ηηο 

απαηηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ ρξεηάδεηαη εηδηθόηεξε αηηηνιόγεζε, 

αληηζέησο πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ε βαζκνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο κε 

βαζκνινγία αλώηεξε ηνπ 100, κε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία, από ηα νπνία 

πξνθύπηεη όηη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ ππεξθαιύπηεη ηηο ηαζζόκελεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε ελ ιόγσ θξίζε δε, δελ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί από 

ηελ παξερόκελε βαζκνινγία ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, δηόηη ε ιεθηηθή 

δηαηύπσζε ηεο θξίζεσο απηήο είλαη ζηελ πεξίπησζε απηή αλαγθαία ηόζν γηα 

ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ από ηνλ ίδην ηνλ δηαγσληδόκελν ή ηνπο ινηπνύο 

δηαγσληδόκελνπο, όζν θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αηηηνινγεκέλνπ ηεο θξίζεο θαηά 

ηελ αθπξσηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ (ΣηΔ 

1954/2011, 1029/2002, 200/2002, Δ.Α. ΣηΔ 415/2010, 378/2010, 177/2009, 

1008/2007). 
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14. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ ν πξώηνο ιόγνο ηεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηόο σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκνο, αθνύ 

πθίζηαηαη παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 11 ηνπ Ν. 4412/201 θαη ηνπ άξζξνπ 

17.5. ηεο Γηαθήξπμεο, αθνύ ε πξνζβαιιόκελε δελ αηηηνινγεί ηε βαζκνιόγεζε 

ηεο πξνζθνξάο ηεο πξνζθεύγνπζαο, δελ πθίζηαηαη πέξαλ ηεο βαζκνινγίαο θαη 

ιεθηηθή δηαηύπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην, νη βαζκνί πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

δελ ζπλνδεύνληαη από επαξθή αλαιπηηθή αηηηνιόγεζε ηεο βαζκνινγίαο, ελώ θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξνθύπηεη ε θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ηηζέκελε βαζκνινγία ηεο πξνζθεύγνπζαο. 

15. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ην δεύηεξν ιόγν ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο όηη όζνλ αθνξά ηε βαζκνιόγεζή ζην θξηηήξην Κ15 «εγγύεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο», ηόζν ε πξνζθεύγνπζα, όζν θαη ε εηαηξεία […] 

βαζκνινγήζεθαλ κε ηνλ ίδην βαζκό (100), θαίηνη ε πξνζθεύγνπζα πξνζέθεξε 

εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) εηώλ, ελώ ε Γηαθήξπμε 

απαηηνύζε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο δύν (2) εηώλ, ηελ νπνία θαη 

πξνζέθεξε κε ηελ πξνζθνξά ηεο ε εηαηξεία […].  

16. Δπεηδή, ζηνλ όξν 8.1.6. νξίδεηαη όηη «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ -Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ: 

α) ΘΑ ΓΗΛΩΔΙ ΡΗΣΑ ΣΟ ΔΔΔ ΚΑΙ β) ΘΑ ΚΑΣΑΘΔΔΙ - ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ - ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ – ΣΟΝ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ 

ΣΗΝ ΔΝΓΔΙΞΗ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ: i … ii. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, Άξζξν 8 ηνπ 

πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη γηα παξνρή εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν (2) εηψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 

…». 

17. Δπεηδή, από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ε βαζκνιόγεζε ηνπ 

θξηηεξίνπ Κ15 ησλ δύν ππόςε πξνζθνξώλ κε ηελ ίδηα βαζκνινγία, 100 βαζκνί, 

δελ δηθαηνινγείηαη από ην πεξηερόκελν απηώλ, αθνύ κε ηελ πξνζθνξά ηεο 

πξνζθεύγνπζαο δειώλεηαη δηπιάζηνο ρξόλνο αλαθνξηθά κε ηελ εγγύεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ήηνη βαζκνινγνύληαη κε όκνην βαζκό, πξνδήισο αλόκνηεο ηερληθέο 
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πξνζθνξέο. Ο, δε, ηζρπξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ νπνίν αλαθέξεη 

σο πξνο ηνλ ιόγν απηό ηεο Πξνζθπγήο όηη ε βαζκνιόγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηπγράλεη απνξξηπηένο σο αόξηζηνο, ζε 

θάζε πεξίπησζε σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκνο, αθνύ δελ αηηηνινγεί γηα πνην 

ιόγν ην δηπιάζην ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

πξνο πξνκήζεηα είδνπο, βαζκνινγήζεθε ην ίδην κε ην ειάρηζην απαηηνύκελν 

από ηε Γηαθήξπμε θαη πξνζθεξόκελν από ηελ έηεξε ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία. 

Οκνίσο, ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί θαη ν ηζρπξηζκόο πεξί εκπεηξίαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο όηη νη θάδνη απνξξηκκάησλ ιόγσ θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη 

απνθνκηδήο δελ αληέρνπλ πιένλ ησλ δύν (2) εηώλ. Καη ηνύην δηόηη ν ηζρπξηζκόο 

απηόο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε όζα ε Γηαθήξπμε απαηηεί, ήηνη εγγύεζε παξνρήο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππόςε είδνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δύν έηε, απνδερόκελε κε 

ηνλ ηξόπν απηό ε αλαζέηνπζα αξρή, όπσο ελαξγώο ζπλάγεηαη από ηε 

γξακκαηηθή εξκελεία ηεο πξναλαθεξόκελεο δηάηαμεο, όηη δύλαληαη νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα πξνζθέξνπλ είδε κε κεγαιύηεξε ησλ δύν (2) εηώλ 

πεξίνδν εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο, ήηνη όηη 

πθίζηαηαη ηερληθά ηέηνηα δπλαηόηεηα. Με άιια ιόγηα, εθόζνλ, ελ πξνθεηκέλσ, 

πξνζθέξεηαη πεξίνδνο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηπιάζηα ηνπ ειάρηζηνπ 

απαηηνύκελνπ από ηε δηαθήξπμε, παξαβηάδεηαη ε αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

θαη ηεο κε δηάθξηζεο κεηαμύ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, όπσο απηή θαζηεξώλεηαη ζην 

άξζξν 18 ηνπ Ν. 4412/2016, όηαλ απηή ε πξνζθνξά ιακβάλεη ηελ ίδηα 

βαζκνινγία κε ηελ έηεξε θαηά ην ήκηζπ πξνζθεξόκελε πεξίνδν εγγύεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

18. Δπεηδή, ηνύησλ δνζέλησλ, ν δεύηεξνο ιόγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα 

πξέπεη λα γίλεη δεθηόο σο λόκσ θαη νπζία βάζηκνο. 

19. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ηνλ ηξίην ιόγν ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο όηη όζνλ αθνξά ηε βαζκνιόγεζή ηεο ζην θξηηήξην Κ14 «ρξόλνο 

παξάδνζεο», ηόζν ε πξνζθεύγνπζα, όζν θαη ε εηαηξεία […] βαζκνινγήζεθαλ 

κε ηνλ ίδην βαζκό (100), θαίηνη ε πξνζθεύγνπζα κε ηελ θαηαηεζείζα από απηή 

ζρεηηθώο Υπεύζπλε Γήισζε δεζκεύζεθε όηη ζα παξαδώζεη όιε ηελ πνζόηεηα 
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ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο, ελώ ε Γηαθήξπμε απαηηνύζε σο ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο ηηο 

ηξηάληα (30) εκέξεο θαηά κέγηζην από ηε ζρεηηθή εληνιή ηεο ππεξεζίαο, ρξόλν 

πνπ θαη ε έηεξε ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία […] δήισζε κε ηελ πξνζθνξά ηεο σο 

ρξόλν παξάδνζεο. 

20. Δπεηδή, ζηνλ όξν 8.1.6. νξίδεηαη όηη «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ -Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ: 

α) ΘΑ ΓΗΛΩΔΙ ΡΗΣΑ ΣΟ ΔΔΔ ΚΑΙ β) ΘΑ ΚΑΣΑΘΔΔΙ - ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ - ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ – ΣΟΝ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ 

ΣΗΝ ΔΝΓΔΙΞΗ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ: i … ii. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, Άξζξν 8 ηνπ 

πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη … γηα ην ρξφλν 

παξάδνζεο, πνπ ζα είλαη θαηά κέγηζην 30 εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εληνιή ηεο 

ππεξεζίαο …». 

21. Δπεηδή, αλαθνξηθά κε ηνλ ιόγν απηόλ ηεο Πξνζθπγήο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή αλαθέξεη όηη νη πξνζθνξέο θαη ησλ δύν εηαηξεηώλ θαιύπηνπλ 

ηνλ όξν 8.1.6 ηεο Γηαθήξπμεο, ηζρπξηζκόο πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηόο θαη 

ζπλεπώο λνκίκσο θαη νη δύν δηαγσληδόκελεο έιαβαλ βαζκνινγία 100 βαζκώλ, 

αθνύ δελ πξνθύπηεη όηη ην θξηηήξην απηό ππεξθαιύπηεηαη από ηελ πξνζθνξά 

ηεο πξνζθεύγνπζαο. Καη ηνύην δηόηη ε δήισζε ηεο πξνζθεύγνπζαο πεξί 

δέζκεπζήο ηεο πξνο παξάδνζε εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο δελ ππεξθαιύπηεη ην ελ ιόγσ ηηζέκελν από ηε Γηαθήξπμε 

θξηηήξην, σο αβαζίκσο ηζρπξίδεηαη, αθνύ ιακβάλεη σο δεδνκέλν ηελ παξάδνζε 

ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο θαη πεξαηηέξσ σο ρξόλν 

αλαθνξάο γηα ηελ παξάδνζε απηώλ, ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ελώ από 

θαλέλα ζεκείν ηεο Γηαθήξπμεο δελ ζπλάγεηαη όηη απαηηείηαη ζπλνιηθή παξάδνζε 

ησλ εηδώλ θαη όηη θξίζηκνο ρξόλνο γηα ηελ παξάδνζε απνηειεί ε ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. Τνπλαληίνλ, από ηε Γηαθήξπμε δελ απνθιείεηαη ε ηκεκαηηθή 

παξάδνζε ηεο πξνκήζεηα, ελώ σο θξίζηκνο ρξόλνο θαη αθεηεξία γηα ηελ 

παξάδνζε απηή ζύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε, απνηειεί ε ζρεηηθή εληνιή ηεο 
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ππεξεζίαο. Τα αλσηέξσ επηξξσλύνληαη θαη από ην γεγνλόο όηη, ηπρόλ ζπλνιηθή 

παξάδνζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, δελ 

βαζίδεηαη ζε ηηζέκελν όξν ηεο Γηαθήξπμε θαη ήζειε επηθέξεη ππεξβνιηθή 

δέζκεπζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο – γηα παξαιαβή ηνπ ζπλόινπ ηνπ αξηζκνύ 

θαη απνζήθεπζε απηνύ - κε πξνθύπηνπζα θαη κε δηθαηνινγνύκελε από ηηο 

αλάγθεο ηεο.  

22. Δπεηδή, ηνύησλ δνζέλησλ, ν ηξίηνο ιόγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα 

πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λόκσ θαη νπζία. 

23. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ηνλ ηέηαξην ιόγν ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο όηη όζνλ αθνξά ηε βαζκνιόγεζή ηεο ζην θξηηήξην Κ16 

«αληαιιαθηηθά – SERVICE – ζπληήξεζε – ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνκεζεπηή 

κεηά ηελ πώιεζε», ζα έπξεπε λα έρεη ιάβεη πςειόηεξε βαζκνινγία. Καη ηνύην 

δηόηη ε έηεξε δηαγσληδόκελε εηαηξεία […] έιαβε 105 βαζκνύο θαίηνη δεζκεύεηαη 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο γηα δεθαπέληε 

(15) ρξόληα, ελώ ε πξνζθεύγνπζα, ε νπνία δεζκεύεηαη πξνο παξνρή 

αληαιιαθηηθώλ γηα είθνζη πέληε (25) βαζκνινγήζεθε κε 100 βαζκνύο.  

24. Δπεηδή, σο θξηηήξην Κ16 νξίδνληαη ηα «αληαιιαθηηθά – SERVICE 

– ζπληήξεζε – ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνκεζεπηή κεηά ηελ πώιεζε», ελώ 

πεξαηηέξσ ζηνλ όξν 8.1.6. νξίδεηαη όηη «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ -Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ: α) ΘΑ 

ΓΗΛΩΔΙ ΡΗΣΑ ΣΟ ΔΔΔ ΚΑΙ β) ΘΑ ΚΑΣΑΘΔΔΙ - ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ - ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ – ΣΟΝ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ 

ΣΗΝ ΔΝΓΔΙΞΗ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ: i. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, Άξζξν 8 ηνπ 

πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηε δέζκεπζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή γηα πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ ησλ θάδσλ ζην 

Γήκν θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 10 έηε …». 

25. Δπεηδή, αλαθνξηθά κε ηνλ ιόγν απηόλ ηεο Πξνζθπγήο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή αλαθέξεη όηη ε πςειόηεξε βαζκνιόγεζε ηεο εηαηξείαο […] 
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πξνέθπςε «ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηξηώλ (3) θηλεηώλ ζπλεξγείσλ πιήξσο 

εμνπιηζκέλσλ», αηηηνινγία πνπ θξίλεηαη σο λόκηκε θαη επαξθήο, θαη’ άξζξν 365 

παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 9 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 39/2017 θαη ηα γελόκελα δεθηά 

αλσηέξσ (βι. ζθέςε 13 ηεο παξνύζαο), ζύκθσλα κε ηα νπνία ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί κε ηηο απόςεηο ηεο λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή 

αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμε. Από ηελ αηηηνινγία απηή πξνθύπηεη ε 

ππεξθάιπςε ηνπ ελ ιόγσ θξηηεξίνπ από ηελ εηαηξεία […] θαη ηελ θαη’ 

αθνινπζίαλ πςειόηεξε βαζκνινγία πνπ απηή έιαβε, ελώ όζνλ αθνξά ηνλ 

ηζρπξηζκό ηεο πξνζθεύγνπζαο όηη απηή παξέρεη δέζκεπζε αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο γηα είθνζη πέληε 

(25) ρξόληα, ελώ ε εηαηξεία […] γηα δέθα πέληε (15) ρξόληα, από ηηο απόςεηο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ζπλάγεηαη όηη εθόζνλ ην ππόςε θξηηήξην ζέηεη σο θξίζηκν 

ρξνληθό δηάζηεκα ηα δέθα (10) ρξόληα θαη νη δύν εηαηξείεο πξνζθέξνπλ θαηά 

πνιύ πςειόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θάιπςεο ησλ αλαγθώλ ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο, απηό δελ αμηνινγείηαη θαη δελ πξηκνδνηείηαη πεξαηηέξσ, παξαδεθηώο, 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Καη νηύν δηόηη ε αλσηέξσ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο δελ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, αθνύ θαη νη ππεξθαιύπηνπλ ην ππόςε θξηηήξην θαη 

βαζκνινγνύληαη νκνίσο γηα απηό. Τπρόλ αληίζεηε θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο, θαη’ 

απνδνρήλ ηνπ ζρεηηθώο πξνβαιιόκελνπ από ηελ πξνζθεύγνπζα ηζρπξηζκνύ, 

ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα βαζκνινγνύληαη κε πςειόηεξε ηερληθή βαζκνιόγεζε, 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ, θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο, πξνζθνξέο 

πνπ ππεξθαιύπηνπλ θαηά πνιύ ηνπο ειάρηζηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξίο, 

όκσο, ελ ηνηο πξάγκαζη ε ππεξθάιπςε απηή λα έρεη θάπνηα πξαθηηθή θαη 

πξαγκαηηθή αμία γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δηαγσληδόκελνο δήισλε όηη θαιύπηεη ηελ απαίηεζε απηή γηα πελήληα (50) 

ρξόληα. Με άιια ιόγηα θαη ελ πξνθεηκέλσ, εθόζνλ ην ηηζέκελν θξηηήξην είλαη ε 

παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

ρξόληα, ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ππεξθαιύπηνπλ θαη νη δύν εηαηξείεο θαη κάιηζηα 

θαηά πνιύ, κε δεθαπέληε (15) θαη είθνζη πέληε (25) ρξόληα, αληίζηνηρα θαη 

βαζκνινγνύληαη γηα απηήλ ηελ ππεξθάιπςε νκνίσο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
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λνκίκσο βαζκνιόγεζε απηέο. Τέινο θαη όζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκό ηεο 

πξνζθεύγνπζαο όηη ε πξνζθνκηδόκελε Υπεύζπλε Γήισζε ηεο εηαηξείαο […] 

πξνο θάιπςε ηεο ππόςε απαίηεζεο ηεο Γηαθήξπμεο, δελ είλαη ηνπ 

θαηαζθεπαζηή αιιά ηεο ίδηαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο θαηά παξάβαζε ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο όξνπ 8.1.6 ηεο Γηαθήξπμεο, απηόο απνξξίπηεηαη σο 

αόξηζηνο, αθνύ πξνβάιιεηαη σο ηζρπξηζκόο θαη όρη σο ιόγνο Πξνζθπγήο, ζε 

θάζε πεξίπησζε σο αιπζηηειώο πξνβαιιόκελνο, αθνύ ε πξνζθνξά ηεο 

εηαηξείαο […] έγηλε απνδεθηή κε ηελ ππ’ αξηζ. 542/2018 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο θαη όρη κε ηελ πξνζβαιιόκελε, 

θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ε παξνύζα Πξνζθπγή. 

26. Δπεηδή, ηνύησλ δνζέλησλ, ν ιόγνο απηόο ηεο Πξνζθπγήο ζα 

πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκνο. 

27. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ηνλ πέκπην ιόγν ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο όηη πθίζηαηαη παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 86 παξ.13 ηνπ 

Ν.4412/2016, όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο πνπ 

νξίδεη ε Γηαθήξπμε θαη ηνπ καζεκαηηθνύ ηύπνπ πνπ εθεί νξίδεηαη, αθνύ ην  

αλαθεξόκελν ζε απηόλ «ζπλνιηθό ζπγθξηηηθό θόζηνο» είλαη ελ πξνθεηκέλσ ε 

ίδηα ε ηηκή κνλάδαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, νπόηε ζύκθσλα κε ην 

πξναλαθεξόκελν άξζξν 86 παξ. 13, αλάδνρνο ζα ήηαλ απηόο πνπ ζα έρεη ην 

κηθξόηεξν ιόγν ηηκήο/ βαζκνινγίαο. Η δηάηαμε, όκσο ηνπ άξζξνπ 86 επηηξέπεη 

ηε ρξήζε καζεκαηηθνύ ηύπνπ, όηαλ από ηε δηαθήξπμε πξνβιέπεηαη λα 

ιακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο, σο νξίδεηαη ζην άξζξν 87 ηνπ Ν. 4412/2016, ην 

νπνίν, όκσο, θόζηνο δελ πξνβιέπεηαη ζηελ ππόςε Γηαθήξπμε, απνηέιεζκα, δε, 

ησλ αλσηέξσ, είλαη όηη θαη κε ηελ παξνύζα βαζκνινγία γηα ηελ νπνία 

πξνζθεύγεη ε πξνζθεύγνπζα κε ηε ρξήζε ηνπ λόκηκνπ ιόγνπ ηηκήο/ 

βαζκνινγίαο, λα δύλαηαη λα αλαδεηρζεί αλάδνρνο αλ είλαη θζελόηεξε θαηά 5,2% 

ηνπ αληαγσληζηή ηεο, ελώ κε ηε ρξήζε ηνπ παξάλνκνπ, θαη’ απηήλ, 

καζεκαηηθνύ ηύπνπ λα πξέπεη λα είλαη θζελόηεξε θαηά 20,5% γηα λα γίλεη ζε 

απηήλ ε θαηαθύξσζε ηεο ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο.   
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28. Δπεηδή, ην άξζξν 86 παξ. 13 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη όηη «13. 

ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο 

γεληθψλ ππεξεζηψλ, ε βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 

100 έσο 120 βαζκνχο. Η βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Η 

βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν ηεο παξ. 

11 θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Όηαλ ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο 

θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ηφηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ 

παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε 

βαζκνινγία ηεο. πγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο είλαη ε ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε 

δηαθήξπμε, ην θφζηνο. Η αλαζέηνπζα αξρή θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ζηε δηαθήξπμε 

ηνλ αθξηβή ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνζθνξάο (π.ρ. κε 

καζεκαηηθφ ηχπν) …». 

29. Δπεηδή, πεξαηηέξσ ην άξζξν 17.5 «ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 17.5.1 ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεη όηη «Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο 

είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ θάησζη 

θξηηεξίσλ. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, ζα αμηνινγεζνχλ αξρηθά νη Σερληθέο πξνζθνξέο ησλ 

πξνζθεξφλησλ κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη ηε ζρεηηθή ζηάζκηζή ηνπο 

…».. Δπέθεηλα, ην άξζξν 17.5.2. ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεη όηη «(Γ)ηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκνπ 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/08.08.2016) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θξηηήξηα 

πνπ επηιέγνληαη ηεξνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πλζήθεο ηεο Δ.Δ. Η θαηαθχξσζε 

ηειηθά γίλεηαη ζηνλ εληφο φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεπηή, ηνπ 

νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα 

… Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη 
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πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο θαη κε βάζε ηελ παξαθάησ 

δηαδηθαζία: Γηα θάζε νκάδα ρξεζηκνπνηείηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο θξηηεξίσλ. > 

Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. > Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο 

βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. > Η ζηαζκηζκέλε 

βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο 

πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ 

φισλ ησλ θξηηεξίσλ. > Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: > U = ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2+…+ζλ*Κλ  

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ 

θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. > Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη 

κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

Πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο Πξνζθνξάο ε αξκφδηα Δπηηξνπή 

ζα πξνβεί ζηελ θαηάηαμε ησλ Πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο 

ζπκθεξφηεξεο Πξνζθαξάο,κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν: TBAi=(80)*(Ui/Umax) + 

(20)*(Omin/Oi) Umax : ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Σερληθή 

Πξνζθνξά Ui : ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i Omin : ην 

ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή Oi : ην 

ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο i ΣΒΑ : ν ηειηθφο βαζκφο 

αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά. πκθεξφηεξε 

πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ΣΒΑ». Δλ ζπλερεία, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δηφξζσζε κε ζρεηηθή δηεπθξίληζή ηεο φηη «ζπκθεξφηεξε 

πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ΣΒΑ», δηεπθξίληζε, ε 

νπνία ελζσκαηώζεθε ζην θαλνληζηηθό πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ.   

30. Δπεηδή, αλαθνξηθά κε ηνλ ιόγν απηόλ ηεο Πξνζθπγήο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή ππνζηεξίδεη όηη απηόο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί, αθνύ 
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απαξαδέθησο ακθηζβεηείηαη όξνο ηεο Γηαθήξπμεο ζην παξόλ ζηάδην, θαηά 

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 14.2 Γ ηεο Γηαθήξπμεο, ην νπνίν θαη νξίδεη ηελ 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά όξνπ Γηαθήξπμεο, θαη’ άξζξν 127 

ηνπ Ν. 4412/2016. Ο ηζρπξηζκόο απηόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζα πξέπεη λα 

γίλεη δεθηόο σο βάζηκνο, έζησ θαη κε δηαθνξεηηθή αηηηνινγία, ήηνη όηη 

αλεπηθαίξσο (βι. Α.Δ.Π.Π. 567/2018, 198/2017) ζην παξόλ ζηάδην ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ακθηζβεηείηαη ν ππόςε όξνο ηεο Γηαθήξπμεο θαη όρη 

θαηά παξάβαζε, σο ε αλαζέηνπζα αξρή ππνζηεξίδεη, ηνπ άξζξνπ 14.2. ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη 127 ηνπ Ν. 4412.2016, ηα νπνία θαη ξπζκίδνπλ ηηο «Δλζηάζεηο 

πνπ αζθνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε 

εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο 

Φ.Π.Α.) – Παξάβνιν», πεξίπησζε δηαθνξεηηθή από ηελ ππό θξίζε, όπνπ ε 

εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο είλαη αλώηεξε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) 

επξώ. Καη ηνύην δηόηη σο γίλεηαη δεθηό, ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηζρύεη ν 

θαλόλαο ηεο, θαηά ζηάδηα, πξνβνιήο ησλ ιόγσλ, ήηνη ιόγνη πνπ αθνξνύλ ζε 

πξνγελέζηεξν ζηάδην δελ κπνξνύλ λα πξνβιεζνύλ ζε κεηαγελέζηεξν, αιιά ζα 

πξέπεη λα πξνβάιινληαη επηθαίξσο (ΔΑ ΣηΔ 207/2002, 295/2003, 602/2003, 

884/2003, 69/2005, 1032/2005, 245/2011 θ.ά.). Η αξρή απηή, ηεο επίθαηξεο θαη 

απηνηεινύο πξνζβνιήο ησλ βιαπηηθώλ πξάμεσλ όισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ εληάζζεηαη ζηνπο αξλεηηθνύο όξνπο ηνπ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο, 

απνθιείνληαο ηνλ παξεκπίπηνληα έιεγρν ηεο λνκηκόηεηαο ησλ ιόγσλ απηώλ κε 

ηελ επθαηξία ηεο πξνζβνιήο ησλ κεηαγελέζηεξσλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (ΔΑ ΣηΔ 305/2011, 

65/2012). Δπηπξνζζέησο θαη επί δηαθεξύμεσλ γίλεηαη δεθηό όηη εθόζνλ έρνπλ 

ππνβιεζεί νη πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη παξαδεθηή ε πξνζβνιή όξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε θαηάζεζε επηθύιαμεο (ΔΑ ΣηΔ 

957/2003, 386/2005, 1122/2008), πξνϋπόζεζε πνπ, ελ πξνθεηκέλσ, δελ 

πιεξνύηαη. Ωο εθ ηνύηνπ δελ πθίζηαηαη έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο πξνζθεύγνπζαο 

λα ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκόηεηα όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο κε ηελ επθαηξία ηεο 

πξνζβνιήο κεηαγελέζηεξεο βιαπηηθήο γηα ηα ζπκθέξνληά ηεο πξάμεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, σο ελ πξνθεηκέλσ, όπνπ αλεπηθαίξσο πξνβάιινληαη ζην 



 

Αριθμός απόθαζης: 1081/2018 

19 
 

παξόλ ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο ιόγνη πνπ θαη’ νπζίαλ ζηξέθνληαη θαηά 

ηεο Γηαθήξπμεο. 

31. Δπεηδή, πεξαηηέξσ θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξνθύπηεη όηη 

πθίζηαηαη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 13, αθνύ από ηε ζεώξεζε ηεο 

Γηαθήξπμεο ζπλάγεηαη όηη πιεξνύληαη νη όξνη ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ηνπ Νόκνπ 

από ηε Γηαθήξπμε. Καη ηνύην δηόηη, θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ππόςε πξνκήζεηαο 

απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ 

ζεζπηδόκελσλ θξηηεξίσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νξίδεηαη ν καζεκαηηθόο 

ηύπνο πνπ ν Νόκνο απαηηεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο 

πξνζθνξάο. Η ηειεπηαία, ιακβάλεηαη βάζεη ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο θαη 

εθόζνλ απαηηείηαη από ηε δηαθήξπμε θαη βάζεη ηνπ θόζηνπο. Από ηε γξακκαηηθή 

εξκελεία ηεο δηάηαμεο απηήο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4412/2016, 

ζαθώο ζπλάγεηαη όηη δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ν καζεκαηηθόο ηύπνο πνπ 

ζεζπίδεηαη κε ηε δηαθήξπμε απηή, λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνζθνξάο, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηε 

δηαθήξπμε θαη θόζηνο, αιιά ε δηάηαμε αλαθέξεη όηη εθόζνλ πξνβιέπεηαη θόζηνο 

ζηε Γηαθήξπμε, απηό ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπγθξηηηθήο 

ηηκήο πξνζθνξάο. Δλ πξνθεηκέλσ, δελ πθίζηαηαη παξάβαζε κε ηνλ νξηδόκελν 

από ηε Γηαθήξπμε πξναλαθεξόκελν καζεκαηηθό ηύπν, αθνύ ην «ζπλνιηθό 

ζπγθξηηηθό θόζηνο» είλαη ελ πξνθεηκέλσ ε ίδηα ε ηηκή κνλάδαο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, όπσο ε πξνζθεύγνπζα αλαθέξεη, θαζώο, σο πξνειέρζε, ν Νόκνο 

δελ απαηηεί θαη ηελ πξόβιεςε θόζηνπο πξνο εθαξκνγή ηνπ ηηζέκελνπ 

καζεκαηηθνύ ηύπνπ, όηαλ ηέηνην θόζηνο δελ πξνβιέπεηαη από ηε δηαθήξπμε, σο 

ζηελ ππό θξίζε πεξίπησζε. Δλ πξνθεηκέλσ, ηέηνην δήηεκα δελ πθίζηαηαη, αθνύ 

ην ζπλνιηθό ζπγθξηηηθό θόζηνο, ηαπηίδεηαη  επί ηεο νπζίαο κε ηελ πξνζθεξόκελε 

ηηκή, θάηη πνπ δελ αληηβαίλεη, όκσο, ζηελ ππόςε δηάηαμε ηνπ Νόκνπ. Οκνίσο, 

απνξξηπηένο σο αβάζηκνο είλαη θαη ν ηζρπξηζκόο ηεο πξνζθεύγνπζαο όηη ν 

ππόςε καζεκαηηθόο ηύπνο είλαη παξάλνκνο δηόηη εμαηηίαο απηήο ηεο 

πιεκκέιεηαο ηνπ, αθόκα θαη κε ηελ παξνύζα βαζκνινγία γηα ηελ νπνία 

πξνζθεύγεη ε πξνζθεύγνπζα, κε ηε ρξήζε ηνπ λόκηκνπ ιόγνπ ηηκήο/ 

βαζκνινγίαο, δύλαηαη απηή λα αλαδεηρζεί αλάδνρνο αλ είλαη θζελόηεξε θαηά 
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5,2% ηνπ αληαγσληζηή ηεο, ελώ κε ηε ρξήζε ηνπ παξάλνκνπ, θαη’ απηήλ, 

καζεκαηηθνύ ηύπνπ λα πξέπεη λα είλαη θζελόηεξε θαηά 20,5% γηα λα γίλεη ζε 

απηήλ ε θαηαθύξσζε ηεο ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο. Τα αλσηέξσ αλάγνληαη ζηε 

ζθαίξα επζύλε ηεο πξνζθεύγνπζαο θαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δπλαηόηεηεο - 

γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε – θαη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζεη ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή ηεο πξνζθνξά, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηε βαζκνινγία πνπ δύλαηαη λα ιάβεη ζηα ζεζπηδόκελα 

θξηηήξηα θαη δελ απνηεινύλ δήηεκα πνπ παξαδεθηώο θξίλεηαη κε ην αζθνύκελν 

έλδηθν βνήζεκα ηεο Πξνζθπγήο, αθνύ απνηειεί δήηεκα νπζίαο ηεο ηερληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο επηρεηξεκαηηθήο απόθαζεο θαη πξνζθνξάο ηεο πξνζθεύγνπζαο. 

32. Δπεηδή, σο θε ηνύηνπ ν ιόγνο απηόο ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη 

λα απνξξηθζεί σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκνο. 

33. Δπεηδή, ηνύησλ δνζέλησλ,  ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ν πξώηνο 

θαη δεύηεξνο ιόγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα γίλνπλ δεθηνί σο λόκσ θαη 

νπζία βάζηκνη, θαη ν ηξίηνο, ηέηαξηνο θαη πέκπηνο λα απνξξηθζνύλ σο 

αβάζηκνη, λόκσ θαη νπζία. 

 34. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππό θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα 

γίλεη δεθηή ελ κέξεη κόλνλ σο πξνο ηνλ πξώην θαη δεύηεξν ιόγν απηήο θαη λα 

απνξξηθζεί θαηά ηα ινηπά.  

35. Δπεηδή, ύζηεξα από ηελ πξνεγνύκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ 

θαηέζεζε ε πξνζθεύγνπζα πνζνύ 650,00 € (ειεθηξνληθό παξάβνιν κε θσδηθό 

240661189958 1224 0032), πξέπεη λα επηζηξαθεί, ζύκθσλα κε ην άξζξν 363 

παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.  

 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

 

Γέρεηαη ελ κέξεη ηελ Πξνζθπγή. 
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Αθπξώλεη ηελ πξνζβαιιόκελε, ππ’ αξηζ. 660/2018 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο, θαη’ απνδνρήλ ηνπ από 

01.10.2018 Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 13306/09.05.2018 Πξνθήξπμε θαη γηα 

ην ηκήκα Α απηήο «Α. Πξνκήζεηα δηαθόξσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ», θαηά ην 

κέξνο πνπ κε απηήλ δελ αηηηνινγείηαη εηδηθόηεξα θαη κε ιεθηηθή δηαηύπσζε ηεο 

θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο αλά θξηηήξην ε βαζκνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο 

πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο, […] θαη βαζκνινγήζεθε απηή ζην θξηηήξην Κ15 

«εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο» κε 100 βαζκνύο. 

Οξίδεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβόινπ (ειεθηξνληθό 

παξάβνιν κε θσδηθό 240661189958 1224 0032) πνζνύ εμαθνζίσλ πελήληα 

επξώ (650,00 €). 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2018 θαη εθδόζεθε ζηηο 10 

Γεθεκβξίνπ 2018.  

 

    H Πρόεδρος                                          Η Γραμμαηέας 

 

Νεκηαρία – Πηνελόπη Σαμανίδη             Γεωργία Παν. Νηεμερούκα 

 


