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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

4οΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 15.11.2018, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Νεθηαξία – Πελειφπε Σακαλίδε, Πξφεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, 

Δηζεγεηήο θαη Μηραήι εηξαδάθεο (σο λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ ηαθηηθνχ 

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

ηεο Α.Δ.Π.Π.), Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 19.10.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, 

κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 1086/22.10.2018 θαη ρξέσζεο ζην 4ν Κιηκάθην ζηηο 

22.10.2018, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], πνπ εδξεχεη ζηα […], νδφο […], 

αξ. […], φπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη. 

Καηά ηεο 4εο Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

39304/11.10.2018 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα 

πξαθηηθά αμηνιφγεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 62/2018 Γηαθήξπμε «γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αληαιιαθηηθψλ θαη πιηθψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

πνιπδηαηξνχκελσλ ςπθηηθψλ κνλάδσλ ζηα Κέληξα Τγείαο Ξάλζεο θαη Γξάκαο 

θαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αεξφςπθηνπ ςχθηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ ςχμεο ζην Κέληξν Τγείαο Σνχκπαο», θαζψο θαη θαηά θάζε άιιεο 

πξνγελέζηεξεο ή κεηαγελέζηεξεο πξάμεο ή παξάιεηςεο.  

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ 

αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ 

απνδέρεηαη ηηο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ […],[…],[…] θαη […]. 

Δηέξσζελ, ε πξνζθεχγνπζα αηηείην φπσο αλαζηαιεί ε πεξαηηέξσ 

πξφνδνο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο 
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Α.Δ.Π.Π. Δπί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ απηνχ εθδφζεθε ε ππ’ αξηζ. Α482/2018 

Απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π., κε ηελ νπνία αλεζηάιε ε πεξαηηέξσ πξφνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ππ’ αξηζ. 62/2018 Γηαθήξπμεο «γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αληαιιαθηηθψλ θαη πιηθψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

πνιπδηαηξνχκελσλ ςπθηηθψλ κνλάδσλ ζηα Κέληξα Τγείαο Ξάλζεο θαη Γξάκαο 

θαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αεξφςπθηνπ ςχθηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ ςχμεο ζην Κέληξν Τγείαο Σνχκπαο»,  κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί 

ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο.  

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή 

       Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

     θέθηεθε θαηά ην Νφκν 

1. Δπεηδή κε ηελ ππ’ αξηζ. 62/2018 Γηαθήξπμε ηεο 4εο Τ.ΠΔ. 

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο πξνθεξχρζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ, δεκφζηνπ 

ειεθηξνληθνχ, θάησ ησλ νξίσλ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ «γηα 

ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αληαιιαθηηθψλ θαη πιηθψλ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ πνιπδηαηξνχκελσλ ςπθηηθψλ κνλάδσλ (CPV 425120008 

Κιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο) ζηα Κέληξα Τγείαο Ξάλζεο θαη Γξάκαο θαη γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αεξφςπθηνπ ςχθηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

ςχμεο (CPV 425132007 Δμνπιηζκφο ςχμεο) ζην Κέληξν Τγείαο Σνχκπαο», 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εθαηφλ δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξψ (115.000,00€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ε 

νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο 17.07.2018 θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.∆Η..) ζηηο 

17.07.2018, φπνπ έιαβε πζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 59966. 

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

παξάβνιν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 

5  παξ. 1 θαη 2  ηνπ Π.Γ. 39/2017, πνζνχ 600,00 € (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε 
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θσδηθφ 240239175958 1218 0024), ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 

0,5% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α., ην 

νπνίν ζπληζηά, θαηά ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, ην θαηψηαην πνζφ 

παξαβφινπ πνπ δχλαηαη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζθεχγσλ ζε πεξίπησζε πνπ ε 

αμία απηνχ ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο ππνιείπεηαη ηνπ σο άλσ θαηψηαηνπ πνζνχ, σο ελ 

πξνθεηκέλσ. Σν ελ ιφγσ πνζφ πιεξψζεθε ζχκθσλα κε ην πξνζθνκηδφκελν e-

παξάβνιν απηφκαηεο δέζκεπζεο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί γηα ηνλ θνξέα «Αξρή 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) θαη ηελ πξνζθνκηδφκελε 

απφδεημε πιεξσκήο. 

3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα 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 δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

(ππεξεζία), ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 87.400,00€ € ρσξίο 

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

δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. (17.07.2018), ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ - ηνπ 

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

ζπλεπψο 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 ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 (γ) ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 (γ) ηνπ Π.Γ. 

39/2017, έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο, δνζέληνο φηη ε πξνζβαιιφκελε 

θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο 11.10.2018 θαη ε 

Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 19.10.2018, ήηνη εληφο ηεο δεθαήκεξεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο. 

. 6. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα κε πξνθαλέο έλλνκν 

ζπκθέξνλ αζθεί ηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή ηεο, αθνχ - σο ηζρπξίδεηαη - έρεη 

ππνβάιεη λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηεο γηα ηελ ππφςε 
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ζχκβαζε, ε νπνία έγηλε απνδεθηή θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», θαη γηα ην 

ιφγν απηφ εχινγα πξνζδνθά λα ηεο αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, 

πξνζδνθία εληνχηνηο ε νπνία απνκεηψλεηαη εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην απηφ 

ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ έγηλαλ, θαη’ εζθαικέλε θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

απνδεθηέο θαη νη πξνζθνξέο ησλ ζπλδηαγσληδφκελσλ εηαηξεηψλ […],[…],[…] θαη 

[…]. πλεπψο έρεη άκεζν, ελεζηψο θαη πξνζσπηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, φπσο 

αθπξσζεί ε πξνζβαιιφκελε πξάμε, κε ηελ νπνία θξίζεθαλ κε λνκίκσο, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηνπο ιφγνπο ηεο Πξνζθπγήο ηεο, νη πξνζθνξέο ησλ 

εηαηξεηψλ απηψλ σο απνδεθηέο.  

7. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή κε ην ππ’ αξηζ. Πξση. 

42892/01.11.2018 έγγξαθφ ηεο, εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο ελ ιφγσ 

Πξνζθπγήο, αλαθέξνληαο φηη ην ζχλνιν ησλ ηζρπξηζκψλ πνπ πξνβάιιεη ε 

πξνζθεχγνπζα ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ θαηά ηα εηδηθφηεξα ππνζηεξηδφκελα 

ζηηο απφςεηο ηεο.  

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

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη φηη: «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, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη: «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 
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πξνζβαιιφκελε πξάμε, ελψ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο, 

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 ππφ θξίζε Πξνζθπγή είλαη ηππηθά 

παξαδεθηή θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηελ νπζία ηεο. 

10. Δπεηδή,  ε πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο πξνζβαιιφκελεο, 

ππνζηεξίδνληαο φηη σο πξνο ηε ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία κε ηελ επσλπκία […] ε 

πξνζθνξά ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηε Γηαθήξπμε, αθνχ δελ 

θαηαηέζεθε ην απαηηνχκελν απφ ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ.1/2013 πηζηνπνηεηηθφ 

θαηεγνξίαο Ι, δελ πξνζθνκίζζεθε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε 

ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο 

ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή, θαζψο θαη ην 

ππνβιεζέλ Σ.Δ..Τ.Γ. παξνπζηάδεη παξαιείςεηο θαη πιεκκέιεηεο. Όζνλ αθνξά ηε 

ζπκκεηέρνπζα εηαηξία κε ηελ επσλπκία […], ε πξνζθεχγνπζα  ππνζηεξίδεη φηη 

ην Μέξνο IV ηνπ ππνβιεζέληνο απφ απηήλ Σ.Δ.Τ.Γ. έρεη ζπκπιεξσζεί γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ππ’ αξηζ. 79/2017 ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο θαη ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

θεληξηθήο ππεξεζίαο ηεο 4εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο, ήηνη αθνξά άιινλ δηαγσληζκφ. Δπηπξνζζέησο, αλαθέξεη φηη δελ έρεη 

ππνβιεζεί ην απαηηνχκελν πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ηελ ππφ πξνκήζεηα κνλάδα, 

ελψ θαη φζνλ αθνξά ηελ απαίηεζε πεξί γξαπηήο εγγχεζεο θαηαηέζεθε απιφ 

θσηναληίγξαθν δήισζεο ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

θαηά παξάβαζε ηνπ Ν. 4250/2014, ελψ επηπιένλ γηα ηελ πξνζθεξφκελε 

κνλάδα δελ αλαθέξνληαη ζε θάπνην απφ ηα ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα ε 

ζπκκφξθσζή ηεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο απφ ηε Γηαθήξπμε θαλνληζκνχο: 

ECODESIGN (EU) 2016/2281, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο νηθνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, Οδεγία γηα εμνπιηζκφ ππφ πίεζε (PED) 2014/68/EC, Οδεγία 

ρακειήο ηάζεο (Low Voltage), 2014/35/EU,  Οδεγία ειεθηξνκαγλεηηθήο 

ζπκβαηφηεηαο 2014/30/EC, Ηιεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο EN 61800‐3 
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θαηεγνξία ‘C3’. Οκνίσο θαη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθεξφκελε κνλάδα δελ 

αλαθέξεηαη ζε θάπνην απφ ηα ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα φηη ε 

ζηεγαλφηεηα ησλ ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ είλαη IP55 θαζψο επίζεο θαη φηη νη 

αλεκηζηήξεο ηνπ ζπκππθλσηή ζα δηαζέηνπλ ζπλνιηθά βαζκφ απφδνζεο 

πςειφηεξν απφ ην ειάρηζην επηηξεπφκελν βαζκφ απνδνηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ (EU) N°327/2011 ηεο Δπξσπατθήο νδεγίαο 2009/125/EC 

ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.5 «Ηιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά» (ζει.42) ηεο Γηαθήξπμεο. 

Σέινο, ε πξνζθεχγνπζα ππνζηεξίδεη φηη ε ππφςε εηαηξεία ππέβαιε βεβαίσζε 

ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ φπνπ αθελφο 

βεβαηψλεη ηελ ηήξεζε κέξνπο ησλ νδεγηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

επηζπλαπηφκελα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη αθεηέξνπ αλαθέξεη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο δελ πιεξνί ηηο 

ππφινηπεο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, ε νπνία απνηειεί ηδησηηθφ έγγξαθν θαη ε 

θαηάζεζε απινχ θσηναληηγξάθνπ ηεο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Ν. 4250/14. Χο 

πξνο ηε ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία κε ηελ επσλπκία […] ε πξνζθνξά ηεο δελ είλαη 

ζχκθσλε κε ηε Γηαθήξπμε, αθνχ, σο ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη 

παξαβηάδεηαη ν φξνο 9 (ζει.34) ηεο Γηαθήξπμεο, δνζέληνο φηη ε ελ ιφγσ 

εηαηξεία δελ θαηέζεζε θάπνην απνδεηθηηθφ κέζν (βεβαίσζε – ππεχζπλε 

δήισζε) κε ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε επί ηφπνπ απηνςία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ελψ θαη φζνλ αθνξά ηελ θαηαηεζείζα  πξνβιεπφκελε άδεηα  

Σερλίηε – Φπθηηθνχ θαη Δξγνδεγνχ Φπθηηθνχ, Πηζηνπνηεηηθψλ Καηεγνξίαο Ι ηνπ 

Καλνληζκνχ ΔΚ 2015/2067, νη νπνίεο φκσο δελ ζα έπξεπε λα γίλνπλ απνδεθηέο 

αθνχ απνηεινχλ έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπή αξρή, θαη ζα 

έπξεπε λα έρνπλ επηθπξσζεί πξψηα απφ δηθεγφξν. Σέινο θαη αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία κε ηελ επσλπκία […] ε πξνζθνξά ηεο ζα έπξεπε λα 

έρεη απνξξηθζεί θαηά ηελ πξνζθεχγνπζα, δνζέληνο φηη ε ελ ιφγσ εηαηξεία δελ 

θαηέζεζε θάπνην απνδεηθηηθφ κέζν (βεβαίσζε – ππεχζπλε δήισζε) κε ην νπνίν 

λα απνδεηθλχεηαη ε επί ηφπνπ απηνςία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ 

φξν 9 (ζει.34) ηεο Γηαθήξπμεο, δελ ππεβιήζε πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ηελ 

πξνζθεξφκελε κνλάδα θαηά παξάβαζε ηεο Γηαθήξπμεο (ζει. 41 απηήο), 

θαηαηέζεθε θαηά παξάβαζε ηνπ Νφκνπ ζε απιφ θσηναληίγξαθν ε δήισζε ηνπ 
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αληηπξνζψπνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ γξαπηή 

εγγχεζε (ζει. 45 ηεο Γηαθήξπμεο). Δπηπξνζζέησο, απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

ηνπ αεξφςπθηνπ ςχθηε δηαπηζηψλεηαη παξάβαζε φζνλ αθνξά ηα απαηηνχκελα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηαθήξπμεο (ζειίδεο 41 – 46), αθνχ αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνζθεξφκελε κνλάδα δελ αλαθέξεηαη ζε θάπνην απφ ηα ππνβαιιφκελα 

ηερληθά θπιιάδηα φηη ε ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο είλαη 400V, φηη ην πιηθφ 

ηνπ ελαιιάθηε είλαη ην απαηηνχκελν ήηνη απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI, φηη ε 

ζηεγαλφηεηα ησλ ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ είλαη IP55 θαζψο επίζεο θαη φηη νη 

αλεκηζηήξεο ηνπ ζπκππθλσηή ζα δηαζέηνπλ ζπλνιηθά βαζκφ απφδνζεο 

πςειφηεξν απφ ην ειάρηζην επηηξεπφκελν βαζκφ απνδνηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ (EU) N°327/2011 ηεο Δπξσπατθήο νδεγίαο 2009/125/EC. 

11. Δπεηδή, κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε α) εγθξίζεθε ην ππ’ 

αξηζ. Πξση. 32755/21-08-2018 πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ηνπ 

ππφςε δηαγσληζκνχ, β) εγθξίζεθε ην ππ’ αξηζ. Πξση. 35667/14-09-2018 

πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο αμηνιφγεζεο 

ηνπ ππφ θξίζε δηαγσληζκνχ, γ) εγθξίζεθε ην ππ’ αξηζ. 38367/4-10-2018 

πξαθηηθφ νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ππφ θξίζε δηαγσληζκνχ, δ) 

απνξξίθζεθαλ νη πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ […] θαη […] δηφηη νη ηερληθέο 

πξνζθνξέο ηνπο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζ. 62/2018 Γηαθήξπμεο, ε) 

έγηλαλ απνδεθηέο νη ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ […] θαη […] γηα ηα 

Κέληξα Τγείαο Ξάλζεο θαη Γξάκαο, ζη) έγηλαλ απνδεθηέο νη ηερληθέο πξνζθνξέο 

ησλ εηαηξεηψλ […],[…],[…] θαη «[…] γηα ην Κέληξν Τγείαο Σνχκπαο, δ) έγηλαλ 

απνδεθηέο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ […] θαη […] γηα ηα Κέληξα 

Τγείαο Ξάλζεο θαη Γξάκαο, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ 

[…],[…],[…] θαη […] θαη ε) αλαδείρζεζαλ πξνζσξηλνί κεηνδφηεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο […] γηα ηα Κέληξα Τγείαο Ξάλζεο θαη Γξάκαο θαη […] γηα ην Κέληξν 

Τγείαο Σνχκπαο θαη ζ) πξνζθιήζεθαλ απηνί φπσο πξνζθνκίζνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Γηαθήξπμεο. 

12. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ην πξψην κέξνο ηνπ ιφγνπ ηεο 

Πξνζθπγή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […] ππνζηεξίδεη φηη 
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απηή δελ είλαη ζχκθσλε κε ηε Γηαθήξπμε, αθνχ δελ θαηαηέζεθε ην απαηηνχκελν 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ.1/2013 πηζηνπνηεηηθφ θαηεγνξίαο Ι, ην νπνίν εθδίδεηαη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ππφςε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο θαη 

ζπλεπψο παξαβηάζζεθε ν φξνο Β3 ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

13. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην φξν Β3 ηεο Γηαθήξπμεο « Όινη νη ηερληθνί 

πνπ ζα εξγαζηνχλ γηα ηελ ζπληήξεζε επηζθεπή ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο ηεο 4εο ΤΠΔ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζα πξέπεη κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ζα παξαδνζνχλ ηδηνρείξσο ζε αληίγξαθν ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηελ εκέξα ηεο Γεκνπξαζίαο». 

14. Δπεηδή, ζην άξζξν 3 «Αζθνχκελεο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαζήθνληα» νξίδεηαη φηη «… 3. Ο εξγνδεγφο ςπθηηθφο είλαη 

ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν: Α) Δθηειεί ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ ηνλ έιεγρν 

γηα δηαξξνέο, ηελ αλάθηεζε, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ ζπληήξεζε ή ηελ 

εμππεξέηεζε, ζε πάζεο θχζεσο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

απηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκφ 1005/2009, θαη, εθφζνλ δηαζέηεη 

πηζηνπνηεηηθφ Καηεγνξίαο Ι, ην νπνίν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ 303/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ηελ 

επηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ.  Β) Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ παξ. (Α), ππνγξάθεη πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο, 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ παξ. 1 θαη 2 θαη εθδίδεη βεβαίσζε θαιήο 

εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 7. παξ. 4  Γ) Πξνΐζηαηαη θαη 

ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί έλα ζπλεξγείν. ε θάζε ζπλεξγείν πνπ εθηειεί 

εξγαζίεο ζε ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία εξγνδεγνχ ή 

αξρηηερλίηε ςπθηηθνχ». Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 4 «Πξνυπνζέζεηο Άζθεζεο 

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο» νξίδεηαη φηη «1. Γηα ηελ άζθεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο απφ ηνλ ηερλίηε ςπθηηθφ, ηνλ 

αξρηηερλίηε ςπθηηθφ ή ηνλ εξγνδεγφ ςπθηηθφ, ν ηερλίηεο νθείιεη λα έρεη 
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βεβαίσζε αλαγγειίαο, ελψ ν αξρηηερλίηεο θαη ν εξγνδεγφο νθείινπλ λα έρνπλ 

ηελ άδεηα ηνπ αξρηηερλίηε ςπθηηθνχ ή ηελ άδεηα ηνπ εξγνδεγνχ ςπθηηθνχ 

αληίζηνηρα». 

15. Δπεηδή, απφ ηε γξακκαηηθή εξκελεία ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ εξγνδεγνχ ςπθηηθνχ απαηηείηαη άδεηα εξγνδεγνχ ςπθηηθνχ, ε νπνία θαη 

πξνζθνκίζζεθε ελ πξνθεηκέλσ γηα ηελ εηαηξεία […] θαη ζπλεπψο απαξαδέθησο 

ε πξνζθεχγνπζα εηαηξεία επηθαιείηαη φηη γηα ηελ άζθεζε ηεο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηαο απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ θαηεγνξίαο Ι. 

χκθσλα, δε, κε ηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε 3Α, ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ Ι απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ επί 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ 303/2008 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ, σο ελαξγψο ζπλάγεηαη απφ ηε ρξήζε ηεο ιέμεο 

«εθφζνλ» αλαθνξηθά κε ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζηελ δηάηαμε απηή 3Α. Χο εθ 

ηνχηνπ ν ιφγνο απηφο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο. 

16. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ην δεχηεξν κέξνο ηνπ ιφγνπ ηεο 

Πξνζθπγή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο […] 

ππνζηεξίδεη φηη απηή δελ είλαη ζχκθσλε κε ηε Γηαθήξπμε, αθνχ δελ 

πξνζθνκίζζεθε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζε απηφ, θαζψο θαη ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή. 

17. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην φξν Β2 ηεο Γηαθήξπμεο «Οη 

δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ 

επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή». 

18. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ απφ ηε ζεψξεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο […] θαη ην αξρείν κε ηίηιν «ΠΣΤΥΙΟ», πξνθχπηεη φηη 

πξνζθνκίζζεθε ε απαηηνχκελε άδεηα αζθήζεσο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο Δξγνδεγνχ – Φπθηηθνχ θαη σο εθ ηνχηνπ πιεξνχηαη ν φξνο 
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απηφο ηεο Γηαθήξπμεο, αθνχ πηζηνπνηείηαη ην εηδηθφ επάγγεικα βάζεη ηεο 

βεβαίσζεο άζθεζεο επαγγέικαηνο, απνξξηπηνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ ιφγνπ ηεο 

Πξνζθπγήο σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνπ. 

19. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ην ηξίην κέξνο ηνπ ιφγνπ ηεο 

Πξνζθπγή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο […] 

ππνζηεξίδεη φηη απηή δελ είλαη ζχκθσλε κε ηε Γηαθήξπμε, αθνχ ην ππνβιεζέλ 

Σ.Δ..Τ.Γ. παξνπζηάδεη παξαιείςεηο θαη πιεκκέιεηεο. Δηδηθφηεξα, σο ε 

πξνζθεχγνπζα ππνζηεξίδεη ν ππφςε δηαγσληδφκελνο έρεη παξαπνηήζεη ην 

Σ.Δ.Τ.Γ. ηνπ Παξαξηήκαηνο πξνζζέηνληαο κέξε ηα νπνία θαηά ηε δηθή ηνπ 

εθηίκεζε απαηηείηαη λα ζπκπιεξσζνχλ, ελέξγεηα πνπ δε ζπλάδεη κε ηελ 

απνδνρή ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη απνηειεί πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο 

απηψλ γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ πξνζθνξά ηνπ κε απνδεθηή. Δηδηθφηεξα, ζην 

Μέξνο II, Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν ελ ιφγσ 

δηαγσληδφκελνο απάληεζε (λαη) θαη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηε Γ/λζε 

Μεηξψσλ Σκήκα ΜΔΔΠ ζηελ εξψηεζε αλ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο), δήισζε πνπ 

ζπληζηά παξάβαζε νπζηψδνπο φξνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. θαη θαζηζηά 

ηελ πξνζθνξά ηνπ απαξάδεθηε. Πεξαηηέξσ, ε πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη φηη 

φζνλ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππφςε Σ.Δ.Τ.Γ. ηνπ ζπκκεηέρνληνο […], απηφ 

ζην Μέξνο VI, Σειηθέο Γειψζεηο, αλαθέξεηαη ζε άιινλ δηαγσληζκφ θαη ζπλεπψο 

ε ιαλζαζκέλε απηή ζπκπιήξσζε αλαηξεί ηα φζα ζπκπιεξψζεθαλ ζην 

Σ.Δ.Τ.Γ., θαζψο δελ δειψλεηαη θαη δελ ππνγξάθεηαη ε αθξίβεηα θαη ε νξζφηεηα 

απηψλ θαη δελ πθίζηαηαη ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

απνδνρή ησλ ελλφκσλ ζπλεπεηψλ ηπρψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

20.  Δπεηδή, σο θαη ε πξνζθεχγνπζα ζπλνκνινγεί κε ηελ αλαθνξά 

ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 23 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ., φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ, γεληθψλ 

ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, δελ πθίζηαηαη επί ηνπ παξφληνο επίζεκνο 



 
 

Αριθμός απόθαζης: 1050/2018 

 

11 
 

θαηάινγνο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 4412/2016, ην δε Γ.Δ.ΜΗ. δε ζπληζηά ηέηνηνλ 

επίζεκν θαηάινγν. Απφ ηε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […], πξνθχπηεη φηη 

απηφο δειψλεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μ.Δ.ΔΠ., ήηνη ζε επίζεκν θαηάινγν 

ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ αθνξά, φκσο, επίζεκν θαηάινγν έξγσλ 

θαη φρη πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, σο ε ππφ θξίζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Η 

δήισζε απηή, εληνχηνηο, ε νπνία ζε θακία πεξίπησζε δε δχλαηαη λα ζεσξεζεί 

ςεπδήο ή παξαπιαλεηηθή, αθνχ δελ ακθηζβεηείηαη per se ε δήισζε απηή. 

Αληίζεηα, ε πξνζθεχγνπζα θαη’ νπζίαλ ζηξέθεηαη θαηά ηεο απνδνρήο ηνπ 

ππφςε Σ.Δ.Τ.Γ. γηα ην ιφγν φηη νπδεκία δήισζε πεξί επίζεκνπ θαηαιφγνπ 

έπξεπε λα γίλεη, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. ε 

θάζε πεξίπησζε θαη δνζέληνο φηη δελ πθίζηαηαη επίζεκνο θαηάινγνο ηνπ 

άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ε 

θαηαθαηηθή δήισζε πεξί εγγξαθήο ζε επίζεκν θαηάινγν έξγσλ απφ ηνλ 

ππφςε νηθνλνκηθφ θνξέα, νπδεκία επηξξνή αζθεί ζην παξαδεθηφ ηεο 

ζπκπιεξψζεσο ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. πνπ ππέβαιε, αιιά θαη ελ γέλεη ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ, αθνχ ζπκπιεξψζεθε πεδίν σο εθ πεξηζζνχ θαη κε νθεηιφκελνπ λα 

ζπκπιεξσζεί θαη’ αληηθείκελν δηαγσληζκνχ θαη θαη’ νπδέλα ηξφπν επηδξά ζην 

παξαδεθηφ ηεο πξνζθνξάο. Δμάιινπ, απφ ην πξνζθνκηζζέλ Σ.Δ.Τ.Γ. ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο απηνχ απνδεηθλχεηαη πξναπνδεηθηηθψο, σο απαηηείηαη, ε 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

Δπηπιένλ, ε πιεκκειήο αλαθνξά ζην Μέξνο VI ησλ ζηνηρείσλ άιινπ 

δηαγσληζκνχ, δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ απηνχ, αθνχ ζην 

Τπφδεηγκα ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ., ην νπνίν θαη απνηεινχζε αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

Γηαθήξπμεο, αλαγξαθφηαλ εθ παξαδξνκήο, σο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή 

ζπλνκνινγεί, ην ελ ιφγσ ζθάικα. πλεπψο, ε πηζηή ηήξεζε ηνπ ππφςε φξνπ 

ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηελ θαηά γξάκκα αλαγξαθή ησλ ηειηθψλ δειψζεσλ ηνπ 

Σ.Δ.Τ.Γ. σο ην Τπφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο ππαγφξεπε, δε δχλαηαη παξαδεθηά 

λα ζεκειηψζεη ην απαξάδεθην ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππφςε νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

φηαλ είλαη πξφδειν φηη ην ελ ιφγσ ζθάικα απνδίδεηαη ζε εθ παξαδξνκήο ηεο 

γξαθίδνο πιεκκέιεηα, πνιιψ δε κάιινλ πνπ ε εθ παξαδξνκήο απηήο 

πιεκκέιεηα βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη φρη ηνλ ίδην ηνλ δηαγσληδφκελν. 
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ε θάζε πεξίπησζε θαη εθφζνλ απφ ην Μέξνο Ι ηνπ ππνβιεζέληνο Σ.Δ.Τ.Γ. 

ηαπηνπνηείηαη θαη’ νξζφ ηξφπν ε ππφ αλάζεζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, κε ηελ 

νξζή αλαγξαθή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηνπ ηίηινπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπ 

θσδηθνχ ηνπ Κ.Η.Μ.ΓΗ.. θαη νπδεκία ακθηβνιία θαηαιείπεηαη αλαθνξηθά κε ην 

φηη ην Μέξνο VI θαη νη ζρεηηθέο αλαγξαθφκελεο ηειηθέο δειψζεηο αλαθέξνληαη 

ζηνλ ππφ θξίζε δηαγσληζκφ, ν ιφγνο απηφο ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο αβάζηκνο. Άιισζηε, έρεη θξηζεί ζπλαθψο φηη ηπρφλ αζάθεηεο 

ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξνχλ λα εξκελεχνληαη εηο βάξνο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ θαη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαη ζε απηνχο, νη νπνίνη 

βιάπηνληαη απφ ηελ αζάθεηα απηή, ε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ηπρφλ 

ειαηησκαηηθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο (ιφγσ ηεο πξνβαιιφκελεο απ’ 

απηήλ αζάθεηαο), πξνζθνξά ηνπο (ΔΑηΔ 423, 424, 425/2011). Δπηπξνζζέησο, 

ε εξκελεία ησλ φξσλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα γίλεηαη εηο 

βάξνο ηνπ θαιφπηζηνπ δηαγσληδνκέλνπ, εθφζνλ ε Γηνίθεζε ήηαλ απηή πνπ 

φθεηιε λα εθθξαζηεί ζαθέζηεξα (ΔθΑζ 1959/1970 Αξκ. 1970 ζει. 1111, ΔθΘεζ 

501/1987 ΔΓεκΔξγ 1990/1, ζει. 84, Α. Σάρνο, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, έθδ. 

ζ΄, ζει. 776) θαη ζπλεπψο argumentum a maiore ad minus ζηελ ππφ εμέηαζε 

πεξίπησζε, φπνπ ε πξναλαθεξφκελε πιεκκέιεηα βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, δε δχλαηαη παξαδεθηά λα ζηνηρεηνζεηεζεί ζε απηήλ ηελ πιεκκέιεηα ηπρφλ 

απαξάδεθην ηεο πξνζθνξάο νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζπκκνξθψζεθε 

πξνο απηήλ. 

21. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ν πξψηνο ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο, ζε φια 

ηα ζθέιε απηνχ, ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία.  

22. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο Πξνζθπγήο 

ηεο (ππφ ΙΙ απηήο) ζηξέθεηαη θαηά ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο […], 

ππνζηεξίδνληαο, κε ην πξψην κέξνο απηνχ, φηη ην Μέξνο IV ηνπ ππνβιεζέληνο 

απφ ηελ εηαηξεία απηήλ Σ.Δ.Τ.Γ., έρεη ζπκπιεξσζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ππ’ 

αξηζ. 79/2017 ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ινγηζηηθήο 

ππνζηήξημεο θαη ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο 
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ηεο 4εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ήηνη αθνξά άιινλ 

δηαγσληζκφ θαη ζπλεπψο ε ιαλζαζκέλε απηή ζπκπιήξσζε αλαηξεί ηα φζα 

ζπκπιεξψζεθαλ ζην Σ.Δ.Τ.Γ., θαζψο δελ δειψλεηαη θαη δελ ππνγξάθεηαη ε 

αθξίβεηα θαη ε νξζφηεηα απηψλ θαη δελ πθίζηαηαη ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνδνρή ησλ ελλφκσλ ζπλεπεηψλ ηπρψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ.  

23. Δπεηδή, αλαθνξηθά κε ηνλ πξνβαιιφκελν απηφ ιφγν ηζρχνπλ 

mutatis mutandis φζα έγηλαλ δεθηά αλσηέξσ ζηελ ζθέςε 20 ηεο παξνχζαο θαη 

θαη’ αθνινπζίαλ ν ιφγνο απηφο ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο 

λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο. 

24. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ην δεχηεξν κέξνο ηνπ ιφγνπ ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο θαηά ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο […], ππνζηεξίδεη φηη δελ έρεη 

ππνβιεζεί ην απαηηνχκελν πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ηελ ππφ πξνκήζεηα κνλάδα, 

ζχκθσλα κε ηε ζει. 41 ηεο Γηαθήξπμεο. 

25. Δπεηδή, ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Γηαθήξπμεο (ζει. 41 απηήο), 

νξίδεηαη φηη «… 3. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο ζα δηαζέηεη 

πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο θαηαζθεπήο θαηά ISO 9001 θαη πηζηνπνηεηηθφ 

ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ISO 14001. Σν ςπθηηθφ 

ζπγθξφηεκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην πξφηππν EN 14511-3 θαη πηζηνπνηεκέλν 

απφ ηνλ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο Eurovent. Μεραλήκαηα ρσξίο 

πηζηνπνίεζε Eurovent ζα απνθιείνληαη. Δπίζεο ε κνλάδα ζα δηαζέηεη ζήκαλζε 

CE θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο επξσπατθέο 

νδεγίεο/ θαλνληζκνχο: - ECODESIGN (EU) 2016/2281, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ - Οδεγία γηα εμνπιηζκφ ππφ πίεζε (PED) 2014/68/EC. - 

Οδεγία κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 2006/42/EC. - Οδεγία ρακειήο ηάζεο (Low 

Voltage), 2014/35/EU. - Οδεγία ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο 2014/30/EC. - 

EcoDesign Directive 2009/125/EC - EN 60204-1 γηα ηελ αζθάιεηα κεραλήκαηνο 

θαη ηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ηνπο. - Ηιεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο EN 61800-3 

θαηεγνξία ‘C3’.».  
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26. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία […] πξνζθνκίδεη (ζειίδα 77 

ηεο ηερληθήο ηεο πξνζθνξάο), δήισζε ηεο εηαηξείαο […], κε ηελ νπνία ε 

ηειεπηαία δειψλεη φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE 

θαη ζα πιεξνί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ., ην, δε, πηζηνπνηεηηθφ 

CE εθδίδεηαη θαηά πεξίπησζε θαη ζπλνδεχεη ηελ κνλάδα ηεο […] κεηά ην πέξαο 

θαηαζθεπήο ηεο θαη κε ηελ παξάδνζή ηεο ζηνλ πειάηε, ελψ ε ίδηα δήισζε 

επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ εηαηξεία […] ζηε ζειίδα 27 ηεο ηερληθήο ηεο 

πξνζθνξάο. Δληνχηνηο, νη δειψζεηο απηέο δελ πιεξνχλ ηνλ πξναλαθεξφκελν 

φξν ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηνλ νπνίν απαηηείηαη «ε 

κνλάδα λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE», αθνχ νπδεκία πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ CE πξνθχπηεη απφ ηε ζεψξεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο 

[…] θαη θαη’ αθνινπζίαλ ην κέξνο απηφ ηνπ δεχηεξνπ ιφγνπ ηεο Πξνζθπγήο ζα 

πξέπεη λα γίλεη δεθηφ σο σο λφκσ θαη νπζία βάζηκν. 

 27. Δπεηδή, πεξαηηέξσ ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη φζνλ αθνξά 

ηελ απαίηεζε πεξί γξαπηήο εγγχεζεο ηεο Γηαθήξπμεο θαηαηέζεθε απιφ 

θσηναληίγξαθν δήισζεο ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

θαηά παξάβαζε ηνπ Ν. 4250/2014. 

28. Δπεηδή, ζηνλ φξν 6 «Δγγπήζεηο» ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηεο 

Γηαθήξπμεο νξίδεηαη φηη «ην κεράλεκα ζα θαιχπηεηαη εμ΄ νινθιήξνπ κε γξαπηή 

εγγχεζε 2 εηψλ. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ζα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε φηη ν Οίθνο 

θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Διιάδα απφ εηαηξεία πνπ 

δηαζέηεη Σκήκα πληήξεζεο-επηζθεπψλ θαζψο θαη βεβαίσζε δηαζεζηκφηεηαο 

αληαιιαθηηθψλ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πξνκήζεηαο». 

29. Δπεηδή, ζην άξζξν 1 «Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο 

επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ», σο ηζρχεη, ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α 74) 

νξίδεηαη φηη «1. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2690/1999 (Α 45) ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Οη 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ εθαξκφδνληαη ζην Γεκφζην, ζηνπο νξγαληζκνχο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζηα άιια λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ δηθαίνπ, εθηφο 

αλ άιισο νξίδεηαη ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο.»  2. Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ 
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άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α 45) θαηαξγνχληαη θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2.α. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

εθαξκφδνληαη ζην Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), 

ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη 

ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3429/2005, θαζψο θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α β. 

Γελ πθίζηαηαη πιένλ ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο δ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη γηα 

δηθαζηηθή ρξήζε, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο 

πεξίπησζεο α ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ απηψλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

θνξείο ηεο πεξίπησζεο α. Αληί πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ, 

ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

θνξείο ηεο πεξίπησζεο α, επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ 

πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο απηνχο ή ησλ αθξηβψλ 

αληηγξάθσλ ηνπο. Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά 

επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα 

πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηεο πεξίπησζεο α. Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά 

απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν». 

30. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 36 «Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ 

δηθεγφξνπ» παξ. 2 β΄ θαη γ΄ ηνπ Ν. 4194/2013 (ΦΔΚ Α 208) νξίδεηαη φηη «2. 

Οκνίσο ζην έξγν ηνπ δηθεγφξνπ πεξηιακβάλνληαη: … β) Η έθδνζε 

επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ θάζε είδνπο εγγξάθσλ. Σα αληίγξαθα απηά έρνπλ 

πιήξε ηζρχ ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε Γηθαζηηθήο ή άιιεο Αξρήο, θαζψο θαη έλαληη 
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ηδησηψλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ.  γ) Η κεηάθξαζε εγγξάθσλ πνπ 

έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα, θαζψο θαη ε κεηάθξαζε ειιεληθψλ εγγξάθσλ 

ζε νπνηαδήπνηε μέλε γιψζζα. Η κεηάθξαζε έρεη πιήξε ηζρχ έλαληη 

νπνηαζδήπνηε Γηθαζηηθήο ή άιιεο Αξρήο, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πνπ κεηαθξάζηεθε θαη ν δηθεγφξνο 

βεβαηψλεη φηη έρεη επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ νπνία 

κεηέθξαζε». 

31. Δπεηδή ελ πξνθεηκέλσ, απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ππνβιεζέληνο 

εγγξάθνπ «Βεβαίσζε Δγγχεζεο» (ζει. 79 ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο) ηεο 

εηαηξείαο […] πξνθχπηεη φηη απηφ απνηειεί ηδησηηθφ έγγξαθν, ην νπνίν 

πξνζθνκίζζεθε ρσξίο λα θέξεη επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, αιιά θαη ρσξίο λα 

απνηειεί θσηναληίγξαθν απφ αληίγξαθν επηθπξσκέλν απφ δηθεγφξν θαηά ηηο 

αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη σο εθ ηνχηνπ κε λνκίκσο έγηλε απνδεθηφ θαη ζπλεπψο ην 

κέξνο απηφ ηνπ δεχηεξνπ ιφγνπ ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ σο 

λφκσ θαη νπζία βάζηκν. 

32. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ ππφςε πεξίπησζε είλαη 

δπλαηή ε θαη’ άξζξν 102 ηνπ Νφκνπ 4412/2016 «πκπιήξσζε – απνζαθήληζε 

πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ», σο απηφ επαλαιακβάλεηαη απφ ην άξζξν 

10 ηεο Γηαθήξπμεο, ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ ππνβιεζέληνο δηθαηνινγεηηθνχ, 

αθνχ ε ελ ιφγσ πιεκκέιεηά ηνπ («πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ 

εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014») 

αλαθέξεηαη ξεηψο ζηηο παξαδεθηέο πξνο ζπκπιήξσζε πιεκκέιεηεο, 

απνξξηπηνκέλνπ, φκσο, ηνπ ζρεηηθψο πξνβαιιφκελνπ ηζρπξηζκνχ ηεο 

αλαζέηνπζαο πεξί ζεξαπείαο ηεο ελ ιφγσ πιεκκέιεηαο απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, φπσο δεηήζεη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ επηθχξσζε ηνπ ελ ιφγσ 

εγγξάθνπ, θαη’ άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 10 ηεο Γηαθήξπμεο, γεγνλφο 

πνπ ηειηθά δελ έπξαμε. Με άιια ιφγηα, ε δπλαηφηεηα, θαηά ηηο αλσηέξσ 

δηαηάμεηο, ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα δεηήζεη ηελ παξαδεθηή ζπκπιήξσζε / 

ζεξαπεία ηεο ελ ιφγσ πιεκκέιεηαο, δελ ζπλεπάγεηαη άλεπ εηέξνπ θαη ηε 

ζεξαπεία απηήο, αλ ε ζρεηηθή ζπκπιήξσζε / δηφξζσζε δελ ιάβεη ρψξα, σο ελ 
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πξνθεηκέλσ. πλεπψο, θαη εθφζνλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

πξνζσξηλνχ κεηνδφηε γηα ηνλ ιφγν απηφλ, πξηλ απνθιεηζζεί ε πξνζθνξά ηνπ 

ζα πξέπεη λα ηνπ δεηεζεί ε παξαδεθηή ζπκπιήξσζε / δηφξζσζε ηεο ελ ιφγσ 

πιεκκέιεηαο θαη’ άξζξν 102 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κφλνλ εθφζνλ απηφο 

αληαπνθξηζεί, πξνζθνκίδνληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο φ,ηη απαηηείηαη, δχλαηαη ε 

πξνζθνξά ηνπ λα θξηζεί σο απνδεθηή. Χο εθ ηνχηνπ ην κέξνο απηφ ηνπ 

δεχηεξνπ ιφγνπ, κε ην νπνίν πιήηηεηαη ε πξνζβαιιφκελε θαζ’ φ κέξνο έθαλε 

απνδεθηή ηελ «Βεβαίσζε Δγγχεζεο» (ζει. 79 ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο) ηεο 

εηαηξείαο […] ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ σο λφκσ θαη νπζία βάζηκν. 

33. Δπεηδή, επηπιένλ ε πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη φηη γηα ηελ 

πξνζθεξφκελε κνλάδα δελ αλαθέξνληαη ζε θάπνην απφ ηα ππνβαιιφκελα 

ηερληθά θπιιάδηα ε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο απφ ηε Γηαθήξπμε 

θαλνληζκνχο: ECODESIGN (EU) 2016/2281, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, Οδεγία γηα εμνπιηζκφ ππφ πίεζε (PED) 2014/68/EC, 

Οδεγία ρακειήο ηάζεο (Low Voltage), 2014/35/EU,  Οδεγία ειεθηξνκαγλεηηθήο 

ζπκβαηφηεηαο 2014/30/EC, Ηιεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο EN 61800‐3 

θαηεγνξία ‘C3’. Οκνίσο θαη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθεξφκελε κνλάδα δελ 

αλαθέξεηαη ζε θάπνην απφ ηα ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα φηη ε 

ζηεγαλφηεηα ησλ ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ είλαη IP55 θαζψο επίζεο θαη φηη νη 

αλεκηζηήξεο ηνπ ζπκππθλσηή ζα δηαζέηνπλ ζπλνιηθά βαζκφ απφδνζεο 

πςειφηεξν απφ ην ειάρηζην επηηξεπφκελν βαζκφ απνδνηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ (EU) N°327/2011 ηεο Δπξσπατθήο νδεγίαο 2009/125/EC 

ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.5 «Ηιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά» (ζει.42) ηεο Γηαθήξπμεο, 

ελψ ηέινο ππνζηεξίδεη φηη ε ππφςε εηαηξεία ππέβαιε βεβαίσζε ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ φπνπ αθελφο 

βεβαηψλεη ηελ ηήξεζε κέξνπο ησλ νδεγηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

επηζπλαπηφκελα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη αθεηέξνπ αλαθέξεη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο δελ πιεξνί ηηο 

ππφινηπεο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, ε νπνία απνηειεί ηδησηηθφ έγγξαθν θαη ε 

θαηάζεζε απινχ θσηναληηγξάθνπ ηεο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Ν. 4250/14. 
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34. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία […] πξνζθνκίδεη (ζειίδα 77 

ηεο ηερληθήο ηεο πξνζθνξάο), δήισζε ηεο εηαηξείαο […], κε ηελ νπνία ε 

ηειεπηαία δειψλεη φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE 

θαη ζα πιεξνί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ. Δληνχηνηο, απφ ηε 

ζεψξεζε ηεο ελ ιφγσ ππεχζπλεο δήισζεο πξνθχπηεη φηη δελ αλαθέξεηαη ε 

ζπκκφξθσζε θαηά ECODESIGN (EU) 2016/2281, αιιά ECODESIGN 

DIRECTIVE 2009/125/CE, ε νπνία θαη απνηειεί δηαθνξεηηθή πξνυπφζεζε απφ 

ηελ απαηηνχκελε απφ ηε Γηαθήξπμε. Δπέθεηλα θαη αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία ρακειήο ηάζεο (Low Voltage), 2014/35/EU, 

αλαθέξεηαη ζηελ ππφςε δήισζε ηεο εηαηξείαο […] φηη «ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο 

δελ αλαθέξεηαη ζε CE κεραλήκαηνο, εθφζνλ πιεξνίηαη ν θαλνληζκφο 

2006/42/EC», ρσξίο απφ ηελ ελ ιφγσ αλαθνξά λα ηεθκαίξεηαη ε ζπκκφξθσζε 

κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε, ελψ θαη φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

Οδεγία γηα ηηο «Ηιεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο EN 61800‐3 θαηεγνξία ‘C3’» 

αλαγξάθεηαη φηη «ν θαλνληζκφο EN 61800‐3 θαηεγνξία ‘C3’ αθνξά ζπζηήκαηα 

inverter θαη φρη ηνπ ςχθηεο TRANE θαη φρη CGAF», ήηνη δελ πξνθχπηεη φηη ην 

πξνζθεξφκελν είδνο θαιχπηεη ηελ απαίηεζε απηή. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ 

αλσηέξσ, ην κέξνο απηφ ηεο Πξνζθπγήο θαηά ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο […] 

ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ, αθνχ δελ πξνθχπηεη ε ζπκθσλία ηεο ηερληθήο ηεο 

πξνζθνξάο κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ηα φζα γίλνληαη δεθηά 

ζηελ παξνχζα ζθέςε. 

35. Δπεηδή, αλαθνξηθά κε ηελ αηηίαζε φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

ηερληθή πξνζθνξά φηη ε κνλάδα ζα ιεηηνπξγεί ππφ ηάζε 400V, 3 θάζεσλ, 50Ηz 

+- 10%, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.5 «Ηιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά», πξνθχπηεη φηη 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […], ήηνη ζηηο ζειίδεο 29 θαη 45 απηήο, 

αιιά θαη απφ ην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ Eurovent (ζειίδα 81 ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο), ζαθψο αλαγξάθεηαη ε πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο 

απηήο. Πεξαηηέξσ θαη φζνλ αθνξά ην πιηθφ ηνπ ελαιιάθηε ηεο κνλάδαο, φπνπ 

ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε απαηηείηαη ε θαηαζθεπή απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 

316, πξνθχπηεη ε ζπκθσλία κε ηνλ φξν απηφ ηεο Γηαθήξπμεο, αθνχ ζηε ζειίδα 
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29 ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο αλαθέξεηαη ζαθψο φηη ν ελαιιάθηεο ηεο 

πξνζθεξφκελεο κνλάδαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 

316. Οκνίσο, απφ ηε ζεψξεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο […] 

πξνθχπηεη φηη αλαθέξεηαη ζηε ζειίδα 29 απηήο φηη ε ζηεγαλφηεηα ησλ 

ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ είλαη IP55, θαζψο επίζεο θαη φηη νη αλεκηζηήξεο ηνπ 

ζπκππθλσηή ζα δηαζέηνπλ ζπλνιηθά βαζκφ απφδνζεο πςειφηεξν απφ ην 

ειάρηζην επηηξεπφκελν βαζκφ απνδνηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

(EU) N°327/2011 ηεο Δπξσπατθήο νδεγίαο 2009/125/EC ζχκθσλα κε ηνλ φξν 

4.5 «Ηιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά» (ζει.42) ηεο Γηαθήξπμεο. Καη’ αθνινπζίαλ θαη 

θαηά ην κέξνο απηφ, ν δεχηεξνο ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο θαηά ηεο εηαηξείαο […], 

ηπγράλεη απνξξηπηένο σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο. 

36. Δπεηδή, θαη φζνλ αθνξά ηε Γήισζε βεβαίσζεο (ζειίδα 77 ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο […]) ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο, φπνπ βεβαηψλεη ηελ ηήξεζε ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Δ., 

ε πξνζθεχγνπζα ππνζηεξίδεη φηη απηή απνηειεί ηδησηηθφ έγγξαθν θαη ε 

θαηάζεζε απινχ θσηναληηγξάθνπ ηεο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Ν. 4250/2014. 

Απφ ηε ζεψξεζε ηεο ππφςε Γήισζεο, πξνθχπηεη, φκσο, ε θαηάζεζε 

πξσηνηχπνπ ππνγεγξακκέλνπ εγγξάθνπ απηήο θαη ζπλεπψο νπδεκία 

παξάβαζε ηνπ Ν.4250/2014 πθίζηαηαη, ν νπνίνο θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζθφκηζε θσηναληηγξάθσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ην κέξνο απηφ ηνπ δεχηεξνπ 

ιφγνπ ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκν. 

37. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ν δεχηεξνο ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο θαηά 

ηεο εηαηξείαο […] ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο σο λφκσ θαη νπζία βάζηκνο, 

ζχκθσλα κε φ,ηη θξίζεθε αλσηέξσ.  

38. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ ηξίην ιφγν ηεο Πξνζθπγήο ηεο 

(ππφ ΙΙΙ απηήο), ζηξέθεηαη θαηά ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο […], ηζρπξηδφκελε 

φηη ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο απηήο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηε Γηαθήξπμε, αθνχ 

παξαβηάδεηαη ν φξνο 9 (ζει.34) ηεο Γηαθήξπμεο, δνζέληνο φηη ε ελ ιφγσ 

εηαηξεία δελ θαηέζεζε θάπνην απνδεηθηηθφ κέζν (βεβαίσζε – ππεχζπλε 

δήισζε) κε ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε επί ηφπνπ απηνςία ησλ 
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εγθαηαζηάζεσλ, ελψ θαη φζνλ αθνξά ηηο θαηαηεζείζεο πξνβιεπφκελεο άδεηεο  

Σερλίηε – Φπθηηθνχ θαη Δξγνδεγνχ Φπθηηθνχ, Πηζηνπνηεηηθψλ Καηεγνξίαο Ι ηνπ 

Καλνληζκνχ ΔΚ 2015/2067, απηέο δελ ζα έπξεπε λα γίλνπλ απνδεθηέο αθνχ 

απνηεινχλ έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπή αξρή, θαη ζα έπξεπε λα 

έρνπλ επηθπξσζεί πξψηα απφ δηθεγφξν. 

39. Δπεηδή, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ, 

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ (VRV, VRF, θιπ.) ΚΤ ΓΡΑΜΑ & 

ΚΤ ΞΑΝΘΗ» νξίδεηαη φηη «Ο θάζε ζπκκεηέρσλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα 

πξέπεη λα έρεη επηζθεθζεί ην αληίζηνηρν Κέληξν Τγείαο, λα έρεη εμεηάζεη ηηο 

θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη λα γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζή 

ηνπο γηα θάζε κία ρσξηζηά». 

40. Δπεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε (βι. 

ζθέςε 11 ηεο παξνχζαο), ε εηαηξεία […], δελ έρεη ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ην 

ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ 

κνλάδσλ εμσηεξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Γξάκαο θαη 

Ξάλζεο, αιιά έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά κφλν γηα ην ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ 

αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αεξφςπθηνπ ςχθηε γηα ην Κέληξν Τγείαο 

Σνχκπαο θαη ζπλεπψο νπδεκία πιεκκέιεηα ηεο εηαηξείαο […] πθίζηαηαη, αθνχ 

δελ ππνρξενχηαη απηή ζηελ ηήξεζε ηνπ φξνπ 9 (ζει.34) ηεο Γηαθήξπμεο, ν 

νπνίνο θαη αθνξά ηκήκα (Κ.Τ. Γξάκαο θαη Ξάλζεο) γηα ην νπνίν ε θαζ’ νπ 

εηαηξεία δελ ζπκκεηέρεη. Χο εθ ηνχην ν ιφγνο απηφο ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη 

λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο.  

41. Δπεηδή, πεξαηηέξσ θαη φζνλ αθνξά ηηο θαηαηεζείζεο 

πξνβιεπφκελεο άδεηεο  Σερλίηε – Φπθηηθνχ θαη Δξγνδεγνχ - Φπθηηθνχ, 

Πηζηνπνηεηηθψλ Καηεγνξίαο Ι ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 2015/2067, απηέο δελ ζα 

έπξεπε λα γίλνπλ απνδεθηέο, αθνχ απνηεινχλ έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπή αξρή, ήηνη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, θαη ζα έπξεπε λα έρνπλ 

επηθπξσζεί πξψηα απφ δηθεγφξν, ν πξνβαιιφκελνο απηφο ηζρπξηζκφο ηεο 

πξνζθεχγνπζαο ηπγράλεη λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο. Καη ηνχην δηφηη απφ ηε 
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ζεψξεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο […], αξρείν κε ηίηιν 

«ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ» θαη ησλ πξνζθνκηδφκελσλ αδεηψλ ηνπ Σερλίηε 

– Φπθηηθνχ θαη ηνπ Δξγνδεγνχ – Φπθηηθνχ ησλ θ.θ. […] θαη […], αληίζηνηρα, 

πξνθχπηεη φηη απηέο δελ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, αιιά 

απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 «Καηάξγεζε ηεο 

ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ», σο ηζρχεη, ηνπ Ν. 

4250/2014 (ΦΔΚ Α 74) νξίδεηαη φηη «… αληί πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ 

αληηγξάθσλ, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α, επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο 

απηνχο ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο», σο ελ πξνθεηκέλσ. πλεπψο, ν 

ππφςε ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία 

αβάζηκνο. 

42. Δπεηδή, νίθνζελ ζπλάγεηαη φηη ν ηξίηνο ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο 

θαηά ηεο εηαηξείαο […] ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο. 

43. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ ηέηαξην ιφγν ηεο Πξνζθπγήο 

ηεο (ππφ IV απηήο) ζηξέθεηαη θαηά ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο […], ηεο 

νπνίαο ε πξνζθνξά, φζνλ αθνξά ην Σκήκα ηνπ ππφ θξίζε δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Σνχκπαο, θαηεηάγε ηξίηε ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο, 

ελψ ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […] θαηεηάγε δεχηεξε θαη ε πξνζθνξά ηεο 

πξνζθεχγνπζαο θαηεηάγε ηέηαξηε ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο.  

44. Δπεηδή, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζπλεπάγεηαη 

φηη απηή δελ ζα πξέπεη λα αζθείηαη αιπζηηειψο, γεγνλφο πνπ ζπληζηά εηδηθφηεξε 

έθθαλζε ηεο έιιεηςεο ελλφκνπ ζπκθέξνληνο (πξβι. Ράηθν, Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Ν.4412/2016, εξκελεία θαη’ άξζξν, ζει. 1167 επνκ.). Δλ 

πξνθεηκέλσ, θαη θαη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη, ε 

πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […], ε νπνία παξαδεθηψο έγηλε απνδεθηή, ζχκθσλα 

κε ηα φζα θξίζεθαλ αλσηέξσ θαη θαηεηάγε απηή δεχηεξε ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο, 

αιπζηηειψο πξνβάιινληαη ιφγνη θαηά ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο […], ηξίηεο 

ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο, αληίζηνηρα (πξβι. Σνκαξά, Οη Γηνηθεηηθέο πκβάζεηο, 
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2009, ζει. 92 κε παξαηεζείζα λνκνινγία πεξί ηεο αιπζηηέιεηαο ησλ ιφγσλ 

πξνζθπγήο). Καη ηνχην δηφηη, εθφζνλ, ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […] λνκίκσο 

έγηλε απνδεθηή θαη θαηεηάγε απηή δεχηεξε, άλεπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ε 

πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο ηξίηεο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο, εηαηξείαο […], 

αθνχ δελ πξνθχπηεη φηη πθίζηαηαη δεκία απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο 

απηήο, δνζέληνο φηη ζε θάζε πεξίπησζε λνκίκσο ε πξνζθνξά ηεο δεχηεξεο 

ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, εηαηξείαο […] έγηλε απνδεθηή θαη ζε πεξίπησζε κε 

απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξψηνπ ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, εηαηξείαο […], ε 

νπνία θαη αλεδείρζε σο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο, ε εηαηξεία […] ζα νξηζηεί σο 

πξνζσξηλφο κεηνδφηεο. Καη’ αθνινπζίαλ, αιπζηηειψο θαη άλεπ ελλφκνπ 

ζπκθέξνληνο ε πξνζθεχγνπζαο ζηξέθεηαη κε ηνλ ηέηαξην ιφγν ηεο Πξνζθπγήο 

ηεο θαηά ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο πνπ θαηεηάγε ηξίηε ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα 

θαηάηαμεο, δνζέληνο φηη ζε θάζε πεξίπησζε πξνεγείηαη ε πξνζθνξά ηεο 

δεχηεξεο ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο εηαηξείαο, ε νπνία θαη παξαδεθηψο έγηλε 

απνδεθηή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ν ηέηαξηνο ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη 

λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηνο.  

45. Δπεηδή, ηνχησλ νχησο ερφλησλ, ν πξψηνο θαη ηξίηνο ιφγνο ηεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνη, ν 

δεχηεξνο ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο λα γίλεη ελ κέξεη δεθηφο σο λφκσ θαη νπζία 

βάζηκνο θαη ν ηέηαξηνο ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο λα απνξξηθζεί σο αιπζηηειψο 

πξνβαιιφκελνο, ζε θάζε, δε, πεξίπησζε σο απαξάδεθηνο ειιείςεη ελλφκνπ 

ζπκθέξνληνο.  

46. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ, πξνθχπηεη φηη λνκίκσο έγηλαλ 

απνδεθηέο νη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ […] θαη […], αθνχ πιεξνχλ 

ην Νφκν θαη ηε Γηαθήξπμε θαηά ηα πξνιερζέληα, απνξξηπηνκέλσλ ηνπ πξψηνπ 

θαη ηνπ ηξίηνπ ιφγσλ ηεο Πξνζθπγήο, πεξί ηνπ αληηζέηνπ, σο λφκσ θαη νπζία 

αβάζηκσλ, ελψ απαξαδέθησο έγηλε απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […], 

γελνκέλνπ δεθηνχ ηνπ δεχηεξνπ ιφγνπ ηεο Πξνζθπγήο σο βάζηκνπ, ζχκθσλα 

κε φ,ηη θξίζεθε αλσηέξσ, ελψ ν ηέηαξηνο ιφγνο θαηά ηεο πξνζθνξάο ηεο 
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εηαηξείαο […] πξνβάιιεηαη αιπζηηειψο θαη άλεπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο θαη θαηά 

ηνχην ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηνο. 

47. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα 

γίλεη δεθηή ελ κέξεη κφλνλ σο πξνο ηνλ δεχηεξν ιφγν απηήο θαη λα απνξξηθζεί 

θαηά ηα ινηπά.  

48. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ 

θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα πνζνχ 600,00 € (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 

240239175958 1218 0024), πξέπεη λα επηζηξαθεί, ζχκθσλα 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. 

Αθπξψλεη ηελ πξνζβαιιφκελε, ππ’ αξηζ. 39304/11.10.2018 απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο 4εο Τ.ΠΔ., κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά αμηνιφγεζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 62/2018 Γηαθήξπμε «γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε αληαιιαθηηθψλ θαη πιηθψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

πνιπδηαηξνχκελσλ ςπθηηθψλ κνλάδσλ ζηα Κέληξα Τγείαο Ξάλζεο θαη Γξάκαο 

θαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αεξφςπθηνπ ςχθηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ ςχμεο ζην Κέληξν Τγείαο Σνχκπαο», θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ έγηλε 

απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […] γηα ην ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αεξφςπθηνπ ςχθηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

ςχμεο ζην Κέληξν Τγείαο Σνχκπαο. 

Οξίδεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ (ειεθηξνληθφ 

παξάβνιν κε θσδηθφ 240239175958 1218 0024), πνζνχ εμαθνζίσλ επξψ 

(600,00 €). 
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Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 4 

Γεθεκβξίνπ 2018.  

 

     H Πρόεδρος                                          Η Γραμμαηέας 

 

Νεκηαρία – Πηνελόπη Σαμανίδη             Γεωργία Παν. Νηεμερούκα 


