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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 3 Μαΐου 2018 με την εξής σύνθεση: Ειρήνη
Αψοκάρδου

Πρόεδρος,

Χρυσάνθη

Ζαράρη-Εισηγήτρια

και

Ευαγγελία

Μιχολίτση, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 26.03.2018 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
ΑΕΠΠ 290/26.03.2018 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με
την επωνυμία «….» που εδρεύει στα ….., επί της οδού……,

νομίμως

εκπροσωπούμενης.
Κατά του Δήμου Αρταίων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Με την Προδικαστική Προσφυγή ο προσφεύγων επιδιώκει α) «να κριθεί
µη

νόµιµη

και

να

απορριφθεί

η

συµµετοχή

στο

διαγωνισµό

των

διαγωνιζόµενων με την επωνυμία «………..» και «……….» και β) «να
ακυρωθεί εν μέρει άλλως τροποποιηθεί η με αριθµ. 131/2018 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αρταίων και το από 26-02-2018 Πρακτικό
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού κατά το µέρος που κάνουν αποδεκτές τις
προσφορές των διαγωνιζόµενων ………..και της εταιρίας µε την επωνυµία
«………..».
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Χρυσάνθη Γ. Ζαράρη
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής
έχει καταβληθεί e-παράβολο ύψους 1.848,84 ευρώ (βλ.

ηλεκτρονικό

παράβολο με κωδικό 198695592958 0525 0036, αποδεικτικό ηλεκτρονικής
πληρωμής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και εκτύπωση από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) όπου αναγράφεται ότι το ως
άνω παράβολο είναι «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ»).
2.Επειδή με την με αρ. 49783/20.12.2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
Αρταίων προκηρύχθηκε διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΕΤΩΝ 2018-2019» (και
δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων) με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής
πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου

ή τον

αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
για τις ομάδες Β,Γ,Δ,Ε,ΚΑΙ Ζ, και των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού
Α,ΣΤ,Η,Θ,Ι

και

Κ)

συνολικού

προϋπολογισμού

581.325,57

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ειδικότερα, αντικείµενο της διακήρυξης
αποτελεί η προµήθεια τροφίµων για τους παιδικούς σταθµούς του
Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του
∆ήµου και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για τα έτη 2018 – 2019, µε δικαίωµα προαίρεσης
30%. Η προµήθεια είναι χωρισµένη σε συνολικά πενήντα δύο (52) τµήµατα
από τα οποία τα πενήντα ένα (51) αφορούν το Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. και τις πέντε
∆ηµοτικές Ενότητες που υπάρχουν παιδικοί σταθµοί (Αρταίων, Αµβρακικού,
Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης), ενώ το ένα (1) το ∆ήµο Αρταίων και
µόνο τη ∆ηµοτική Ενότητα Αρταίων. Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται
στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων
(CPV) : Είδη αρτοποιείου 15811000-6, είδη παντοπωλείου 15000000-8, είδη
ελαιολάδου 15411110-6, είδη οπωροπωλείου 03221200-8, είδη κρεοπωλείου
15130000-8, είδη γαλακτοπωλείου και τυροκοµικά προϊόντα 15500000-3,
κατεψυγµένα ψάρια 15220000-6, είδη ζαχαροπλαστείου 15842300-5, νωπά
κοτόπουλα 15112130-6, κατεψυγµένα λαχανικά 15331170-9 και φρέσκο γάλα
15511000-3. Εν προκειμένω, προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τµήµατα ή
για συγκεκριµένα τµήµατα φορέα ή και συγκεκριµένα τµήµατα ∆ηµοτικής
Ενότητας. Πάντα όµως η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών του
τµήµατος για το οποίο κατατίθεται. Ο µέγιστος αριθµός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που
µπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πενήντα δύο (52).
3. Επειδή η ως άνω προκήρυξη απεστάλη στις 18.12.2017 για
δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

(2017/S

244-509058),
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(17PROC002461872 2017-12-20) και το ΕΣΗΔΗΣ στις 20.12.2017 και έλαβε
αριθμό Συστήματος 50826,1.
4. Επειδή στις 16.03.2018 η αναθέτουσα αρχή ανάρτησε και
ενημέρωσε

τους

υποψηφίους

του

-μέσω

διαδικτυακού

τόπου

του

Διαγωνισμού- για την έκδοση της με αρ. 131/14.03.2018 Απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων με θέμα «Έγκριση ή μη
πρακτικού

επιτροπής

διαγωνισμού

και

αξιολόγησης

αποτελεσμάτων

προμηθειών για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων
υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα
προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων)». Ειδικότερα, με την εν λόγω
απόφαση αποφασίσθηκε η συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης, δηλαδή
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του προσφεύγοντος, και των
οικονομικών φορέων με την επωνυμία

«…….»,

«…….» και «……….»,

καθόσον, ως ρητώς αναγράφεται στην επίμαχη απόφαση «σύμφωνα με τη
διακήρυξη, άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα φακέλου-Δικαιολογητικά Συμμετοχής–
Τεχνική Προσφορά, 2.4.3.1, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη νόμιμη
συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιελάμβαναν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται
στην παρ.1 και 3 του άρθρου 79 του ν.4412/2016 και β) την εγγύηση
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα 2.1.5. και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης». Παράλληλα,
απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«……….» ο οποίος δεν προσκόμισε εγκαίρως, δηλαδή εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών (παρ. 2.4.2.5 της αρ.45322/27/11/2017 διακήρυξης) από
την ηλεκτρονική υποβολή τους, ήτοι έως τις 19 Ιανουαρίου 2018, τα στοιχεία
της ηλεκτρονικής προσφοράς του σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, σύμφωνα με το ν. 4250/2014 και υπέβαλε έντυπο οικονομικής
προσφοράς (ποσοστό έκπτωσης), που βάσει της διακήρυξης, άρθρο 2.4.4,
θα έπρεπε να αναρτηθεί στα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς.
Σημειώνεται, επίσης, ότι η αναθέτουσα αρχή προέβη κατόπιν άσκησης της
υπό εξέταση προσφυγής σε ορθή επανάληψη της προσβαλλόμενης
απόφασης (βλ. Απόφαση 131/2018 με ΑΔΑ:ΨΝΖΧΩΨΑ Φ39), προκειμένου
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να αναγραφούν επί το ορθό τα τμήματα για τα οποία υπέβαλε προσφορά ο
προσφεύγων.
5.Επειδή ο προσφεύγων κατέθεσε στις 26.03.2018 στον διαδικτυακό
τόπο διαγωνισμού την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή, νομίμως
υπογεγραμμένη, έχοντας κάνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 την οποία κοινοποίησε στην ΑΕΠΠ
αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Επειδή, ο διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του, της
προϋπολογισθείσας δαπάνης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας
ανάθεσης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV του Ν. 4412/2016.
7. Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
365 του ν.4412/2016 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ 39/2017,
κοινοποίησε στις 27.03.2018 την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή σε
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της
προσφυγής, όπου παρά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας κοινοποίησης,
ουδεμία

παρέμβαση

ασκήθηκε

προς

διατήρηση

ισχύος

της

προσβαλλόμενης απόφασης.
8. Επειδή ο προσφεύγων, ως προσφέρων, θεμελιώνει προφανές
έννομο συμφέρον για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της
προσβαλλόμενης απόφασης ως προς το μέρος που αφορά στην αποδοχή
προσφοράς έτερων συνδιαγωνιζομένων (βλ. ΕΑ ΣτΕ 1216/2006, πρβλ ΕΑ
ΣτΕ 512/2002, 517/2001) για τα Τμήματα: 1-8 (Oμάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, Ζ και
Η αντίστοιχα), 11-19 (Ομάδες Κ,Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η αντίστοιχα), 42-49 (Ομάδες
Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η αντίστοιχα) και 52, δοθέντος ότι, ως αναγράφεται στην
προσφυγή του, στο οικείο πρακτικό το οποίο εγκρίθηκε αυτούσιο με την
προσβαλλόμενη απόφαση αλλά και επιβεβαιώθηκε με το με αρ. πρωτ.
8286/10.04.2018 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, ο προσφεύγων υπέβαλε
προσφορά για τα ανωτέρω τμήματα η οποία και κρίθηκε αποδεκτή.
9.Επειδή, ωστόσο, πλην της ακύρωσης της προσβαλλόμενης
απόφασης, απαραδέκτως, ο προσφεύγων αιτείται την τροποποίηση αυτής,
καθόσον το εν λόγω αίτημα εκφεύγει της αρμοδιότητας της ΑΕΠΠ με βάση
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και στο ΠΔ 39/2017. Ειδικότερα
στην παρ. 2 του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016
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λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ» προβλέπεται ρητώς το
εξής : «2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή
μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά
παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην
αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια».
10. Επειδή η αναθέτουσα αρχή απέστειλε εμπροθέσμως σύμφωνα με
τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 το με
αρ. πρωτ. 8131/4.4.2018 έγγραφο της σχετικά με τις απόψεις της επί της υπό
εξέταση προδικαστικής προσφυγής.
11. Επειδή σε συνέχεια των ανωτέρω νομίμως και παραδεκτώς
φέρεται προς εξέταση ενώπιον του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ η υπό εξέταση
προδικαστική προσφυγή, στην οποία ο προσφεύγων, ως προαναφέρθηκε,
σώρευσε και αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων που έγινε
δεκτό με την με αρ. Α169/2018 Απόφαση της ΑΕΠΠ.
12.

Επειδή

στο

διαγωνισμό,

υποβλήθηκαν,

σύμφωνα

με

την

προσβαλλόμενη απόφαση, παραδεκτές προσφορές από τους κάτωθι
οικονομικούς φορείς:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και Τμήμα, Ομάδα για τα
οποία υποβλήθηκε προσφορά.
1…….., Ομάδες Α,Β-Γ-ΣΤ-Ζ-Η-Κ-Κ(με προαίρεση)
2. ………για τμήμα 1: Ομάδα Α, τμήμα 2: Ομάδα Β, τμήμα 3: Ομάδα Γ, (ΔΕ
Αρταίων)
3. ……. για τμήματα 3,14,24,34,44 Σύνολο Ομάδας Γ
4………, ως αναφέρεται στη σκέψη 8 της παρούσας.
13. Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η επίμαχη απόφαση είναι
πλημμελής και μη νόμιμη, ως προς την αποδοχή των προσφορών των δύο
συνδιαγωνιζομένων, για τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους
Α. Ως προς την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«……..»
«Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα τα όσα ορίζονται στη
σελίδα 22 αυτής, όρος 2.2.7: «2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και να
5
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εφαρμόζουν και να διατηρούν µια µόνιµη διαδικασία για την υγιεινή των
τροφίµων η οποία υλοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές του συστήµατος
Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP).

Η

συνδιαγωνιζόµενη εταιρία µε την επωνυµία «……..» σχετικά µε τον όρο αυτό
δεν προσκόµισε πιστοποιητικό εφαρµογής του συστήµατος Ανάλυσης
Κινδύνων&

Κρισίµων

Σηµείων

Ελέγχου

(HACCP)

αλλά

αντ`

αυτού

προσκόµισε Μελέτη Παραγωγικής διαδικασίας. Πέραν του ανωτέρω, το
έγγραφο αυτό ουδέν καλύπτει τους όρους της διακήρυξης και του Νόµου
καθώς δεν είναι επικυρωμένο ενώ ως ιδιωτικό έγγραφο θα έπρεπε σύμφωνα
με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, προκειµένου να γίνει δεκτή έπρεπε να φέρει
νόµιµη επικύρωση από δικηγόρο. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης
αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα
διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74)». Υποβαλλόμενα με την προσφορά
ηλεκτρονικά αρχεία που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη
τους εκλαμβάνονται ως απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή μη
εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014». […] «Εν
προκειμένω η εν λόγω διακήρυξη του διαγωνισμού στα αντίστοιχα τμήματα της
ορίζει τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά και δικαιολογητικά που πρέπει να
προσκομισθούν προκειμένου η προσφορά του καθενός εκ των συμμετεχόντων
να γίνει αποδεκτή. Η συνδιαγωνιζόµενη εταιρία δεν προσκόµισε το αντίστοιχο
πιστοποιητικό όπως όφειλε να κάνει, ήτοι δεν πληροί τους όρους της
διακήρυξης και παρόλα αυτά η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αλλά και στη
συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αρταίων έσφαλλαν κατά την
κρίση τους κάνοντας δεκτή την προσφορά της εταιρίας «……..», η οποία
πρέπει να απορριφθεί.

Επιπλέον, ακόµα και αν το ανωτέρω έγγραφο-

δικαιολογητικό, κατατέθηκε στην αναθέτουσα αρχή σε πρωτότυπη µορφή µε
επικύρωση από δικηγόρο, ενώ αυτό που ανέβηκε στο σύστηµα είναι χωρίς
επικύρωση από δικηγόρο, και πάλι θα πρέπει να απορριφθεί η προσφορά της
ανωτέρω εταιρείας για το λόγο ότι δεν µπορεί να κατατίθενται διαφορετικά
έγγραφα στην αναθέτουσα αρχή από αυτά που κατατίθενται µέσω του
ηλεκτρονικού

συστήµατος.

Τυχόν

έγγραφο

που

έχει

κατατεθεί

στην

αναθέτουσα αρχή σε διαφορετική µορφή σε σχέση µε αυτό που ανέβηκε
6
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ηλεκτρονικά δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη. Σε κάθε περίπτωση βέβαια µόνο και
µόνο λόγω της διαφορετικής κατάθεσης (ηλεκτρονικού εγγράφου και έντυπης
µορφής) θα πρέπει η ανωτέρω εταιρεία να απορριφθεί από το διαγωνισµό,
καθόσον θεωρείται ότι δεν τήρησε την υποχρέωσή της να καταθέσει σε έντυπη
µορφή τα έγγραφα που κατέθεσε ηλεκτρονικά (χωρίς καµµία αλλοίωση ή
τροποποίηση).
Επιπλέον, η συνδιαγωνιζόµενη εταιρία µε την Τεχνική της Προσφορά έχει
καταθέσει άδεια κυκλοφορίας οχήµατος µεταφοράς, η οποία όµως δεν έχει την
απαιτούµενη βεβαίωση από την Κτηνιατρική. Συγκεκριµένα, η νοµοθεσία και
συνεπώς και η διακήρυξη του διαγωνισµού για κάποια εκ των προς προµήθεια
προϊόντων, όπως για παράδειγµα τα αυγά, γάλα, µέλι κλπ θέλει τα οχήµατα
µεταφοράς να είναι εφοδιασµένα µε άδεια καταλληλότητας από την αρµόδια
Κτηνιατρική υπηρεσία. Η προσκοµισθείσα άδεια κυκλοφορίας από την
ανωτέρω εταιρεία µπορεί να καλύπτει τη µεταφορά προϊόντων παντοπωλείου,
όπως µακαρόνια, ρύζι, κλπ αλλά δεν καλύπτει τη µεταφορά προϊόντων ζωικής
προέλευσης, όπως αυγά, µέλι κλπ., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της προσφοράς της κατηγορίας που κατέθεσε η ανωτέρω εταιρεία.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρία «……...» δεν πληροί τους όρους της
διακήρυξης και γι αυτό θα πρέπει να απορριφθεί από τη συνέχιση του
διαγωνισµού.

Τυχόν

µεταγενέστερη

κάλυψη

των

τεχνικών

αυτών

χαρακτηριστικών της προσφοράς της δεν επιτρέπεται από τους όρους της
διακήρυξης και του νόµου καθώς επιφέρει σηµαντική αλλοίωση/παραποίηση
της προσφοράς και συνεπώς η Αναθέτουσα Αρχή όφειλε να απορρίψει την
προσφορά

της

από

το

στάδιο

αποσφράγισης

των

δικαιολογητικών

συµµετοχής.
Περαιτέρω, προς κάλυψη του όρου Β.6. της διακήρυξης που θέλει «Για την
απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε
σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του
διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
7
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πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου
εκπροσώπου, η εταιρία «...» παρέλειψε να προσκοµίσει πιστοποιητικό
µεταβολών ή/και γενικό πιστοποιητικό της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ καθώς και
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης παρόλο που αποτελεί νοµικό
πρόσωπο. Αντ` αυτού προσκοµίζει µονάχα το από το 2016 καταστατικό της
εταιρίας

και

τίποτα

παραπάνω.

Ουδόλως

αποδεικνύεται η

νόµιµη

εκπροσώπηση της εταιρίας αλλά και η νόµιµη δέσµευση αυτής µε την
υπογραφή

του

εκπροσώπου

της.

Η

έλλειψη

αυτή

εκ

µέρους

της

συνδιαγωνιζόµενης εταιρίας δεν µπορεί να καλυφθεί σε µεταγενέστερο στάδιο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, και εντελώς παρανόµως και καταχρηστικά η
αναθέτουσα αρχή έκανε δεκτή την προσφορά της σε αυτό το στάδιο του
διαγωνισµού».
Β. Ως προς την προσφορά του οικονομικού φορέα «……..».
«……….οµοίως, δεν πληροί τον όρο 2.2.7, σύµφωνα µε τον οποίο ο
διαγωνιζόµενος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος Ανάλυσης
Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), ο οποίος όµως δεν
κατέθεσε επικυρωµένο αντίγραφο αυτού.
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν: α) πίνακα µε
το προσωπικό β) ενδεικτικά προσπέκτους ή πίνακες µε τα χαρακτηριστικά των
ειδών γ) τον τεχνικό εξοπλισµό (π.χ. οχήµατα κτλ) που διαθέτουν και τα µέτρα
που λαµβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και της παράδοσης
των ειδών σε περίπτωση µεταφοράς αυτών. Στη σελίδα 28 η διακήρυξη ορίζει
ότι 2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο
“Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος Ι της διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
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Ο …………µε την κατατεθειµένη ηλεκτρονικά προσφορά του δεν κατέθεσε
καθόλου άδειες καταλληλότητας οχηµάτων µεταφοράς των προς προµήθεια
προϊόντων σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών που τίθενται
αναλυτικά στην διακήρυξη, αλλά ούτε και πίνακα µε προσωπικό. ∆έον να
σηµειωθεί, για τη µεταφορά γάλακτος προσωπικού, κατεψυγµένων προϊόντων
για τα οποία και κατέθεσε προσφορά ο…………., ισχύει αυστηρό πλαίσιο
κανόνων, ως προς τη µεταφορά, άδειες κλπ, στο οποίο θα έπρεπε να
συµµορφώνεται η ανωτέρω εταιρεία, αλλά και να αποδεικνύει ότι πληροί. Ως
εκ τούτου, επειδή η ανωτέρω εταιρεία ουδέν κατέθεσε θα πρέπει να
απορριφθεί. Εν προκειµένω, εκ των ανωτέρω οριζόµενων στον όρο 2.2.6, ο
………….κατέθεσε ηλεκτρονικά µόνο πίνακες µε τα χαρακτηριστικά των ειδών
και τίποτα περισσότερο. Η έλλειψη αυτή έχει ως απόρροια η προσφορά του
…………να πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη καθώς δεν πληρούνται όλοι
οι ως άνω αναφερόµενοι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού και παρόλα
αυτά καθ` όλα παράνοµα η Αναθέτουσα Αρχή µε την προσβαλλόµενη
απόφαση έκρινε ότι η συµµετοχή της είναι νόµιµη και ως εκ τούτου απεδέχθη
την προσφορά του για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού καθόσον στο
φάκελο του µε τα δικαιολογητικά περιλαµβάνει και τα στοιχεία της οικονοµικής
του προσφοράς, γεγονός το οποίο καθιστά απαράδεκτο και γι αυτό το λόγο θα
πρέπει να απορριφθεί. Ήτοι, από µία απλή επισκόπηση του πρακτικού της
13ο/2018 της 14ης Μαρτίου 2018 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Αρταίων, προκύπτει ότι στα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο
………….περιλαµβάνεται και έντυπο οικονοµικής προσφοράς (ποσοστό
έκπτωσης) (δικαιολογητικό Νο 4 Σελ 4). Σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να
κατατεθεί µαζί µε τα έγγραφα δικαιολογητικά της διακήρυξης και έντυπο
οικονοµικής προσφοράς, αφού µε τον τρόπο αυτό γίνεται γνωστό στην
αναθέτουσα αρχή η οικονοµική προσφορά – ποσοστό έκπτωσης, χωρίς να
έχει λήξει πρώτα η αξιολόγηση των δικαιολογητικών. Το ανωτέρω έγγραφο –
οικονοµική προσφορά περιέχεται ως δικαιολογητικό (!!!) γεγονός που καθιστά
άµεσα ως απαράδεκτη την προσφορά του ανωτέρω στο διαγωνισµό».
Τέλος, ο προσφεύγων αναφέρει ότι για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει να
ακυρωθεί η προσβαλλόµενη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατά το µέρος
που κάνει αποδεκτές τις προσφορές των διαγωνιζομένων ………..και
9
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«………...», «καθώς οι διαγωνιζόµενοι αυτοί δεν πληρούν τους όρους της
διακήρυξης αλλά και του νόµου».
14.Επειδή η αναθέτουσα αρχή με τις με αρ. πρωτ. 8131/04.04.2014
απόψεις της που απέστειλε στην ΑΕΠΠ, αναφέρει αυτολεξεί τα κάτωθι:
«Σύμφωνα με την διακήρυξη κατά το στάδιο υποβολής

συμμετοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο

δικαιολογητικών

2.4 Κατάρτιση – Περιεχόμενο

Προσφορών παράγραφος 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου <<Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς>>

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

είναι τα εξής:
α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),
β) εγγύηση συμμετοχής,
γ) τεχνικές προδιαγραφές.
Όλα τα παραπάνω κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες του ανωτέρω
διαγωνισμού και αποσφραγίστηκαν στην οριζόμενη ημερομηνία τους.
Ως αναφορά τα δηλούμενα στο ΕΕΕΣ από τους διαγωνιζόμενους, αυτά θα
ελεγχθούν επισταμένως κατά το μεταγενέστερο στάδιο εξέτασης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η επιτροπή διαγωνισμού εξετάζοντας τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί είτε
ηλεκτρονικά είτε σε φυσική μορφή έντυπα, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε καμία
διαφορά επί του περιεχομένου τους.
Ως

αναφορά τις κατηγορίες τροφίμων οι προδιαγραφές που απαιτούνται

είναι διαφορετικές ανάλογα με το είδος (π.χ αυγά ,κρέας). Τέλος σε ότι αφορά
την ύπαρξη στο 13ο /2018 της 14ης Μαρτίου 2018 πρακτικό Ο.Ε, αριθμ
131/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων, ως τέταρτο
(4) δικαιολογητικό: Έντυπο οικονομικής προσφοράς (ποσοστό έκπτωσης) του
υποψηφίου…………, σας αναφέρουμε ότι
διαβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχει

εκ παραδρομής γράφτηκε και

έντυπο οικονομικής προσφοράς ούτε σε

έντυπη μορφή ούτε ηλεκτρονική».
15. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016
ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς
φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την
αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του
δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της
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ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της
βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. […].
16. Επειδή τα άρθρα 36 Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ
και 37 του Ν. 4412/2016 «Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» ορίζουν 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). […]

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ρυθμίζονται, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, τα τεχνικά
ζητήματα που αφορούν: […] 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[…].

17.Επειδή σύμφωνα με την με αρ. 56902/215/19.05.2017 (Β 1924)
ΥΑ

«Τεχνικές

λεπτομέρειες

και

διαδικασίες

λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ορίζεται :
Άρθρο 15 Υποβολή Προσφορών- Αιτήσεων Συμμετοχής 1. Χρόνος και τρόπος
υποβολής Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής. «1.1. Οι οικονομικοί φορείς
υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή
τους σε διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μέσω του
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Συστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσης.» […] 1.2.1.1 Εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα
στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 1.2.1.2 Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και
δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται
να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων».
18.Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 «Περιεχόμενο
εγγράφων της σύμβασης» του ν. 4412/2016, ορίζεται ότι «1. Οι όροι των
εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να
επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών».
19.Επειδή το άρθρο 54 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Τεχνικές
Προδιαγραφές» προβλέπει ότι : «1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται
στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ παρατίθενται
στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών.Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί
επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή
παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν
αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι
συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και
τους σκοπούς της.[….]. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη
πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και
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δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο
άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. 3. Οι τεχνικές
προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους: α) ως
επιδόσεις

ή

λειτουργικές

απαιτήσεις,

συμπεριλαμβανομένων

των

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι
είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να
προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να
αναθέτουν τη σύμβαση, β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με
σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά
ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές
προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που
έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά
δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές
τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της
εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή
συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο», γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές
απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄, με παραπομπή, ως
τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις,
στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄, δ) με
παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄
για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ για ορισμένα
άλλα χαρακτηριστικά. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται
από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης
κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να
χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος
ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε
ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι
δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του
αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία
συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».5. Όταν η αναθέτουσα αρχή
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χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά με την
αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων
αποδεικνύει

στην

προσφορά

του,

με

κάθε

ενδεδειγμένο

μέσο,

συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο
56, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις
που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.6. Όταν η αναθέτουσα αρχή
χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 για
τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά στις επιδόσεις ή στις
λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή
υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά
ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική
προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει
εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που
ορίζει. Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο
μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι
το έργο, η αγαθό ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις
επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα
αρχή. 7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61. […].
20. Επειδή το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Κριτήρια
επιλογής» προβλέπει τα εξής : « 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
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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.[…] .5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως
ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην
προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος» .
21. 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 δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι
αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των
άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν
να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν
καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, γ) κατά περίπτωση, τηρεί
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τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με
το άρθρο 84.
[…] 3. Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική μορφή.4. [..].
5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και
υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας». […].
22. Επειδή το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Αποδεικτικά μέσα»
(άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) προβλέπει ότι «1. Οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά
αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και στο
Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α΄, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων
αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των
κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76. Οι αναθέτουσες αρχές
δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο και στο άρθρο 82. Όσον αφορά το άρθρο 78, οι οικονομικοί φορείς
μπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο προκειμένου να
αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους στη
διάθεσή τους…[…]. 3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του
άρθρου 75, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
Α΄, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά
περίπτωση. [..]5. Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να
αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται
στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄, ανάλογα με τη
φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των αγαθών
ή των υπηρεσιών. [….].
23. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «Η
αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
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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 [...]».
24. 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:
α) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ του
άρθρου 79 και την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72
[…]».
25. Επειδή το άρθρο 94 με τίτλο «Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική
Προσφορά» και δη στην παρ. 4 ορίζεται ρητώς το εξής : «4. Στις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των
προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης».
26.

Επειδή

στο

άρθρο

103

«Πρόσκληση

για

υποβολή

δικαιολογητικών» του ν. 4412/2016 ορίζεται «Πέραν των οριζόμενων στις
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93, ισχύουν και τα
ακόλουθα:
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα
της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
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2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο
να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του
άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται».[..].
27.Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται 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».
28. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/2016 προβλέπεται
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
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νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον
Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον
της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.2.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων
ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης
διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της
αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων
εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1».
29. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 367 «Διαδικασία
λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ» ορίζεται: 1. Η ΑΕΠΠ
αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών
της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή
με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. […]
30.Επειδή, σύμφωνα

με το π.δ 40/1977

«Περί της κτηνιατρικής

επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωϊκής προελεύσεως» (Α
18), ορίζεται ότι : άρθρο 11 […] «3. Τα προοριζόμενα διά την μεταφοράν
προϊόντων ζωϊκής προελεύσεως μέσα, διακρίνονται ως ακολούθως:
α) Κοινά: Ταύτα δέον να είναι κεκαλυμμένα προς προστασίαν του
μεταφερομένου προϊόντος εκ των καιρικών μεταβολών και των ρυπάνσεων.
β) Ισόθερμα: Τα έχοντα αμάξωμα ή κιβώτιον (θάλαμον) του οποίου τα
τοιχώματα, αι θύραι, η οροφή και τα δάπεδα φέρουν μόνωσιν προς
περιορισμόν των εναλλαγών της θερμότητος μεταξύ του εσωτερικού των και
του περιβάλλοντος.
γ) Αυτοδύναμου ψύξεως: Τα ισόθερμα τα οποία φέρουν μηχανικόν
εξοπλισμόν ο οποίος επιτρέπει την πτώσιν και την τήρησιν της θερμοκρασίας
εις το εσωτερικόν του κιβωτίου εις τα προβλεπόμενα κατά περίπτωσιν
επίπεδα.
4. Τα εν παρ.2 και 3 μέσα μεταφοράς, δέον να πληρούν τους όρους υγιεινής,
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να είναι απολύτου καθαριότητος και να εκπλένωνται και απολυμαίνωνται μεθ`
εκάστην μεταφοράν διά τα μεταφέροντα σφάγια ζώα και προ εκάστης
φορτώσεως διά τα μεταφέροντα τρόφιμα, κυρίως δε διά τα ευαλλοίωτα. Η
απολύμανσις δέον όπως διενεργήται δι`ουσιών μη δυναμένων να επηρεάσουν
την υγεία των ζώων ουδέ να επιδράσουν δυσμενώς επί των προϊόντων.
5. Τα μεταφέροντα τρόφιμα μέσα, δέον όπως είναι εφοδιασμένα με υλικά
και όργανα, ως κάτωθι:
α) Εσχάρας μεταλλικάς ή ξυλίνας ύψους τουλάχιστον 5 εκατοστομέτρων ή
ράφια, διά την επ` αυτών τοποθέτησιν των τροφίμων.
Απαγορεύεται η τοποθέτησις αυτών απ` ευθείας επί του δαπέδου.
β) Άγκιστρα διά την ανάρτησιν των νωπών κρεάτων.
γ) Οργανα ελέγχου της θερμοκρασίας, ήτοι θερμόμετρα ή αυτογραφικάς
συσκεύας διά την καταγραφήν ανά πάσαν στιγμήν της κρατούσης, εις το
αμάξωμα ή εις έκαστον κύτος του πλοίου - ψυγείου, θερμοκρασίας. Ειδικώς
διά τα πλοία - ψυγεία, είναι υποχρεωτική η τήρησις ημερολογίου (lock book),
εις το οποίον αναγράφεται τουλάχιστον ανά 6ωρον η θερμοκρασία εκάστου
κύτους.
δ) Αι καταγραφικαί ταινίαι των θερμομέτρων διατηρούνται υπ` ευθύνη των
πλοιάρχων και επιδεικνύονται εις τον ενεργούντα τον έλεγχον κτηνίατρον,
όστις υποχρεούται εις την υπογραφήν της ταινίας.
6. Ειδικώς τα τροχοφόρα (αυτοκίνητα) τα μεταφέροντα νωπά ή κατεψυγμένα
κρέατα, πουλερικά, ιχθυηρά και γάλα νωπόν ή παστεριωμένον δέον να
εφοδιάζονται υπό σχετικής αδείας εκδιδομένης υπό των κατά τόπους
προϊσταμένων των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Νόμου (Υπόδειγμα Α) η
οποία ανανεούται ανά έτος.
Προκειμένου τα εν λόγω αυτοκίνητα να εφοδιασθούν υπό αδείας μεταφοράς
δέον όπως πληρούν τας διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου
ως και τας τυχόν ειδικάς τοιαύτας των οικείων διαταγμάτων. Αι εν λόγω άδειαι
καταχωρούνται εις ίδιον βιβλίον. Η άδεια ανακαλείται εφ` όσον διαπιστωθή η
μη τήρησις των καθοριζομένων όρων».
31. Επειδή σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑĪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου
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2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σελ.1), ορίζεται:
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
«1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για τους
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων,
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ακόλουθες αρχές:
α) ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την
ασφάλεια των τροφίμων·
β) είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων καθ’όλο το μήκος
της τροφικής αλυσίδας, με αφετηρία την πρωτογενή παραγωγή·
γ) είναι σημαντικό, για τα τρόφιμα, και ιδίως τα κατεψυγμένα, που δεν μπορούν
να αποθηκευθούν με ασφάλεια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, να διατηρείται
η ψυκτική αλυσίδα·
δ) η γενική εφαρμογή διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές HACCP, από
κοινού με την εφαρμογή ορθής πρακτικής υγιεινής, θα πρέπει να ενισχύουν
την υπευθυνότητα των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων·
ε) οι οδηγοί ορθής πρακτικής αποτελούν πολύτιμο όργανο για την καθοδήγηση
των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων σε όλα τα επίπεδα της τροφικής
αλυσίδας σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση προς τους κανόνες υγιεινής των
τροφίμων και την εφαρμογή των αρχών HACCΡ·
στ) είναι αναγκαία η θέσπιση μικροβιολογικών κριτηρίων και απαιτήσεων
ελέγχου της θερμοκρασίας με βάση επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου·
ζ) είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα τρόφιμα πληρούν
τουλάχιστον τα ίδια ή ισοδύναμα υγειονομικά πρότυπα με τα τρόφιμα που
παράγονται στην Κοινότητα.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης
και διανομής τροφίμων και στις εξαγωγές, με την επιφύλαξη ειδικότερων
απαιτήσεων σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων. […].
Άρθρο 5 Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου
1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θεσπίζουν, εφαρμόζουν και
διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP.
2. Οι αρχές HACCP που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι:
α) να εντοπίζονται οι τυχόν πηγές κινδύνου οι οποίες πρέπει να προληφθούν,
να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα·
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β) να εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στο ή στα στάδια στα οποία ο
έλεγχος είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη ή την εξάλειψη μιας
πηγής κινδύνου ή τη μείωσή της σε αποδεκτά επίπεδα·
γ) να καθορίζονται κρίσιμα όρια στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, με τα οποία
χωρίζεται το αποδεκτό από το μη αποδεκτό όσον αφορά την πρόληψη, την
εξάλειψη ή τη μείωση των εντοπιζόμενων πηγών κινδύνου·
δ) να

καθορίζονται

και

να

εφαρμόζονται

αποτελεσματικές

διαδικασίες

παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου·
ε) να καθορίζονται τα διορθωτικά μέτρα όταν διαπιστώνεται κατά την
παρακολούθηση ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου δεν βρίσκεται υπό έλεγχο·
στ) να καθορίζονται διαδικασίες, οι οποίες διεξάγονται τακτικά, για να
επαληθεύεται ότι τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) λειτουργούν
αποτελεσματικά,
και
ζ) να καταρτίζονται έγγραφα και φάκελοι ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος
της επιχείρησης τροφίμων, ώστε να αποδεικνύεται η ουσιαστική εφαρμογή των
μέτρων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ).
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων αναθεωρούν τη διαδικασία και
προβαίνουν

στις

απαραίτητες

τροποποιήσεις

της,

κάθε

φορά

που

πραγματοποιούνται αλλαγές στο προϊόν, τη μέθοδο, ή σε οποιοδήποτε στάδιο.
3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο στους υπευθύνους επιχειρήσεων
τροφίμων οι οποίοι εκτελούν οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης
και διανομής των τροφίμων μετά την πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς
εργασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. […],
32.Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «
Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα», ορίζεται: «Κατάργηση της υποχρέωσης
επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» 1. Το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α 45)
τροποποιείται ως εξής: «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο
Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά
πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.»
[..] β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων,
με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ και των εγγράφων που προσκομίζονται
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για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους
ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και
τους φορείς της περίπτωσης α. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α, ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς
αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α. Ομοίως, υποβάλλονται
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο.[…] ε. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ, από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντίκειται
στις διατάξεις αυτού».
33.Επειδή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ορίζεται ότι:
«1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια τροφίµων για τους παιδικούς
σταθµούς του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους
υπαλλήλους του ∆ήµου και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για τα έτη 2018 – 2019 και µε
δικαίωµα προαίρεσης 30% (φρέσκο γάλα ∆ήµου Αρταίων).

Η προµήθεια

είναι χωρισµένη σε συνολικά πενήντα δύο (52) τµήµατα από τα οποία τα
πενήντα ένα (51) αφορούν το Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. και τις πέντε ∆ηµοτικές Ενότητες
που

υπάρχουν

παιδικοί

σταθµοί

(Αρταίων,

Αµβρακικού,

Βλαχερνών,

Ξηροβουνίου και Φιλοθέης), ενώ το ένα (1) τον ∆ήµο Αρταίων και µόνο την
∆ηµοτική Ενότητα Αρταίων.

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους

ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :
Είδη

αρτοποιείου

15811000-6,

είδη

παντοπωλείου

15000000-8,

είδη

ελαιολάδου 15411110-6, είδη οπωροπωλείου 03221200-8, είδη κρεοπωλείου
15130000-8, είδη γαλακτοπωλείου και τυροκοµικά προϊόντα 15500000-3,
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κατεψυγµένα ψάρια 15220000-6, είδη ζαχαροπλαστείου 15842300-5, νωπά
κοτόπουλα 15112130-6, κατεψυγµένα λαχανικά 15331170-9 και φρέσκο γάλα
15511000-3. Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Είδη παντοπωλείου (οµάδα Α’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Αρταίων
2018-2019», εκτιµώµενης αξίας 33.067,10 € πλέον ΦΠΑ 13% και 24%.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Είδη ελαιολάδων (οµάδα Β’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Αρταίων
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 10.404,70 € πλέον ΦΠΑ 13% και 24%.
ΤΜΗΜΑ 3 : «Είδη οπωροπωλείου (οµάδα Γ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Αρταίων
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 40.711,30 πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 4 : «Είδη κρεοπωλείου (οµάδα ∆’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Αρταίων
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 36.519,96 πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 5 : «Νωπό κοτόπουλο (οµάδα Ε’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Αρταίων
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 13.699,11 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 6 : «Είδη γαλακτοµικών (οµάδα ΣΤ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Αρταίων
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 25.729,18 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 7 : «Κατεψυγµένα ψάρια (οµάδα Ζ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Αρταίων
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 9.328,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 8

: «Κατεψυγµένα λαχανικά (οµάδα Η’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.

Αρταίων 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 4.219,08 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 9 : «Είδη αρτοποιείου (οµάδα Θ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Αρταίων
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 35.397,90 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 10 : «Είδη ζαχαροπλαστικής (οµάδα Ι’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Αρταίων 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 2.927,43 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 11 : «Φρέσκο γάλα (οµάδα Κ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Αρταίων 2018
2019», εκτιµώµενης αξίας 15.044,64 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 12 : «Είδη παντοπωλείου (οµάδα Α’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Αµβρακικού 2018-2019», εκτιµώµενης αξίας 8.610,72 € πλέον ΦΠΑ 13% και
24%.
ΤΜΗΜΑ 13 : «Είδη ελαιολάδων (οµάδα Β’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Αµβρακικού
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 2.786,46 € πλέον ΦΠΑ 13% και 24%.
ΤΜΗΜΑ 14 : «Είδη οπωροπωλείου (οµάδα Γ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Αµβρακικού 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 8.141,74 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 15 : «Είδη κρεοπωλείου (οµάδα ∆’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
24

Αριθμός απόφασης: 393/2018

Αµβρακικού 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 7.264,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 16 : «Νωπό κοτόπουλο (οµάδα Ε’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Αµβρακικού 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 3.424,79 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 17: «Είδη γαλακτοµικών (οµάδα ΣΤ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Αµβρακικού 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 5.145,11 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 18 : «Κατεψυγµένα ψάρια (οµάδα Ζ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Αµβρακικού 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 1.936,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 19 : «Κατεψυγµένα λαχανικά (οµάδα Η’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Αµβρακικού 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 1.149,96 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 20 : «Είδη αρτοποιείου (οµάδα Θ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Αµβρακικού
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 5.841,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 21 : «Είδη ζαχαροπλαστικής (οµάδα Ι’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Αµβρακικού 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 650,43 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 22 : «Είδη παντοπωλείου (οµάδα Α’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Βλαχερνών 2018-2019», εκτιµώµενης αξίας 4.319,26 € πλέον ΦΠΑ 13% και
24%.
ΤΜΗΜΑ 23 : «Είδη ελαιολάδων (οµάδα Β’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Βλαχερνών
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 1.386,60 € πλέον ΦΠΑ 13% και 24%.
ΤΜΗΜΑ 24 : «Είδη οπωροπωλείου (οµάδα Γ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Βλαχερνών 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 4.040,70 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 25 : «Είδη κρεοπωλείου (οµάδα ∆’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Βλαχερνών 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 3.585,93 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 26 : «Νωπό κοτόπουλο (οµάδα Ε’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Βλαχερνών
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 1.711,50 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 27: «Είδη γαλακτοµικών (οµάδα ΣΤ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Βλαχερνών 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 2.575,23 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 28 : «Κατεψυγµένα ψάρια (οµάδα Ζ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Βλαχερνών 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 968,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 29 : «Κατεψυγµένα λαχανικά (οµάδα Η’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Βλαχερνών 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 573,06 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 30 : «Είδη αρτοποιείου (οµάδα Θ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Βλαχερνών
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 3.008,70 € πλέον ΦΠΑ 13%.
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ΤΜΗΜΑ 31 : «Είδη ζαχαροπλαστικής (οµάδα Ι’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Βλαχερνών 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 325,60 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 32 : «Είδη παντοπωλείου (οµάδα Α’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Ξηροβουνίου 2018-2019», εκτιµώµενης αξίας 3.445,19 € πλέον ΦΠΑ 13% και
24%.
ΤΜΗΜΑ 33 : «Είδη ελαιολάδων (οµάδα Β’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Ξηροβουνίου 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 1.040,04 € πλέον ΦΠΑ 13% και
24%.
ΤΜΗΜΑ 34 : «Είδη οπωροπωλείου (οµάδα

Γ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.

Ξηροβουνίου 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 4.042,52 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 35 : «Είδη κρεοπωλείου (οµάδα ∆’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Ξηροβουνίου 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 3.585,86 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 36 : «Νωπό κοτόπουλο (οµάδα Ε’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Ξηροβουνίου 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 1.711,50 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 37: «Είδη γαλακτοµικών (οµάδα ΣΤ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Ξηροβουνίου 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 2.569,94 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 38 : «Κατεψυγµένα ψάρια (οµάδα Ζ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Ξηροβουνίου 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 968,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 39 : «Κατεψυγµένα λαχανικά (οµάδα Η’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Ξηροβουνίου 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 576,90 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 40 : «Είδη αρτοποιείου (οµάδα Θ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Ξηροβουνίου 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 3.008,70 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 41 : «Είδη ζαχαροπλαστικής (οµάδα Ι’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Ξηροβουνίου 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 325,60 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 42 : «Είδη παντοπωλείου (οµάδα Α’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Φιλοθέης
2018-2019», εκτιµώµενης αξίας 8.610,72 € πλέον ΦΠΑ 13% και 24%.
ΤΜΗΜΑ 43: «Είδη ελαιολάδων (οµάδα Β’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Φιλοθέης
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 2.786,46 € πλέον ΦΠΑ 13% και 24%.
ΤΜΗΜΑ 44 : «Είδη οπωροπωλείου (οµάδα Γ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Φιλοθέης 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 8.141,74 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 45 : «Είδη κρεοπωλείου (οµάδα ∆’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Φιλοθέης
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 7.261,92 € πλέον ΦΠΑ 13%.
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ΤΜΗΜΑ 46 : «Νωπό κοτόπουλο (οµάδα Ε’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Φιλοθέης
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 3.424,79 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 47: «Είδη γαλακτοµικών (οµάδα ΣΤ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Φιλοθέης
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 5.145,11 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 48 : «Κατεψυγµένα ψάρια (οµάδα Ζ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Φιλοθέης
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 1.936,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 49 : «Κατεψυγµένα λαχανικά (οµάδα Η’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Φιλοθέης 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 1.149,96 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 50 : «Είδη αρτοποιείου (οµάδα Θ’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε. Φιλοθέης
2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 5.841,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 51 : «Είδη ζαχαροπλαστικής (οµάδα Ι’) Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για ∆.Ε.
Φιλοθέης 2018 2019», εκτιµώµενης αξίας 650,43 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 52: «Φρέσκο γάλα ∆ήµου Αρταίων για ∆.Ε. Αρταίων 2018 2019 µε
προαίρεση», εκτιµώµενης αξίας 151.153,60,00 € (116.272,00 € για 2018-2019
και 34.991,60 € προαίρεση) πλέον ΦΠΑ 13%
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τµήµατα ή για συγκεκριµένα τµήµατα
φορέα ή και συγκεκριµένα τµήµατα ∆ηµοτικής Ενότητας.

Πάντα όµως η

προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών του τµήµατος για το οποίο
κατατίθεται. Ο µέγιστος αριθµός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που µπορεί να ανατεθεί σε έναν
προσφέροντα ορίζεται σε πενήντα δύο (52).
ΦΠΑ (Έτη 2018 &2019)

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ χωρίς

= 476.987,58 € Φ.Π.Α. 13%= 58.569,48 € Φ.Π.Α.

24%= 6.348,75 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Έτη 2018 &2019) µε ΦΠΑ: 541.905,81
€ Προϋπολογισµός µε ∆ικαίωµα Προαίρεσης για το ∆. Αρταίων: 34.881,60 €
Φ.Π.Α. 13%:

4.534,61 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:

39.416,21 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ

µε ΦΠΑ (Έτη 2018 &2019)

συν

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (φρέσκο γάλα ∆ήµου Αρταίων): 581.325,57 € (µε ποσό
στρογγυλοποίησης 3,55 €). Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 24 µήνες
πλέον του δικαιώµατος προαίρεσης του ∆ήµου Αρταίων.[…].
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν
και ιδίως: […]-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
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∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, […],της µε αρ.
56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. […]
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι αλλά και να µπορούν να καλύψουν
τις υποχρεώσεις τους για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων της µελέτης του
Παραρτήµατος Ι, καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν : α) πίνακα
µε το προσωπικό. β) ενδεικτικά προσπέκτους ή πίνακες µε τα χαρακτηριστικά
των ειδών γ) τον τεχνικό εξοπλισµό (π.χ. οχήµατα κτλ) που διαθέτουν και τα
µέτρα που λαµβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και της
παράδοσης των ειδών σε περίπτωση µεταφοράς αυτών.
2.2.7

Πρότυπα διασφάλισης

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής

διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
οφείλουν να συµµορφώνονται και να εφαρµόζουν και να διατηρούν µια µόνιµη
διαδικασία για την υγιεινή των τροφίµων η οποία υλοποιείται σύµφωνα µε τις
αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου
(HACCP).
2 .2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν
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τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 της
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα
µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙ το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ
καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου

του Παραρτήµατος 2 του

Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος 1.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
[…]B.2.

Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη

καταλληλόλητας
προσκοµίζουν

για

την

άσκηση

πιστοποιητικό/βεβαίωση

επαγγελµατικής
του

οικείου

δραστηριότητας)
επαγγελµατικού

ή

εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που
είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση

του

αντίστοιχου

επαγγελµατικού

ή

εµπορικού

µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής

αρχής,

συµβολαιογράφου

ή

αρµόδιου

επαγγελµατικού

ή

εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της
υπό ανάθεση σύµβασης.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι
οικονοµικοί

φορείς

προσκοµίζουν

πίνακα

προσωπικού,

ενδεικτικά

προσπέκτους ή πίνακες µε τα χαρακτηριστικά των ειδών και πίνακες µε τον
εξοπλισµό (π.χ. οχήµατα κτλ)
Β.5.

Για την απόδειξη των διαδικασιών που τηρούνται σύµφωνα µε την

παράγραφο 2.2.7 κάθε αποδεικτικό µέσο (π.χ. έγγραφο, άδεια, πιστοποίηση
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κτλ) που αποδεικνύει την τήρηση διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίµων
(HACCP).
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις
περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει
τα

κατά

περίπτωση

νοµιµοποιητικά

έγγραφα

σύστασης

και

νόµιµης

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη
νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου
διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό
πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει
των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο
κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η

πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό
πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους
καταλόγους

απαλλάσσονται

από

την

υποχρέωση

υποβολής

των

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα
ακόλουθα: (α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
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–Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά

σύµφωνα µε τις

διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. (β) έναν (υπο)φάκελο µε
την ένδειξη

«Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο

περιλαµβάνεται η

οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
2.4.3

Περιεχόµενα

Φακέλου

«∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής-

Τεχνική

Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων
στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το
σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα ΙΙ).
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο
“Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών. Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε
βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά βάσει
τιµής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα I της διακήρυξης.[…].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω
(υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: Τα
στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου
.pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη
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προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου
της υπογραφής. Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής
προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
ηλεκτρονική

υποβολή

των

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ως

άνω

στοιχείων

και

δικαιολογητικών

προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε

πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.[…].
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 δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο
που ορίζεται πιο πάνω 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 προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος
ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση
παρούσας,

υποβολής

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου)

της

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 την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης, γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις
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απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση
δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δ) η οποία είναι υπό
αίρεση, ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,

στ) η οποία παρουσιάζει

ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύµβασης.
3.2

Πρόσκληση

υποβολής

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

-

∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει
σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον
καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση
της σχετικής

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που

εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των
λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4
-2.2.7

αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον

προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος,
σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. […].
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: i)
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii)
από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
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αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα
άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός
προϋπολογισµός
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια τροφίμων γενικά για τις
ανάγκες σίτισης βρεφών και νηπίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών (περίπου 500 παιδιά) και την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους
δικαιούχους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.) .
Τα ζητούμενα είδη έχουν χωρισθεί σε ΕΝΤΕΚΑ (11) ομάδες ως εξής:
1.ΟΜΑΔΑ Α΄ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
2.ΟΜΑΔΑ Β΄ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
3.ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
4.ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
5.ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
6.ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
7.ΟΜΑΔΑ Ζ΄ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
8.ΟΜΑΔΑ Η΄ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
9.ΟΜΑΔΑ Θ΄ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
10.ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
11.ΟΜΑΔΑ Κ΄ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α΄ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Όλα τα προµηθευόµενα είδη πρέπει να
πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις ισχύουσες
υγειονοµικές, αγορανοµικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θα είναι πρώτης ποιότητας συσκευασµένα σε άθικτα – καθαρά µέσα
µε όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τη σύσταση τους στην ελληνική. Όσπρια
– Ρύζι: τελευταίας εσοδείας Α΄ ποιότητας (φασόλια, φακές, ρύζι), ευρείας
κυκλοφορίας, σε συσκευασία του µισού κιλού.
Να αναγράφεται η ποιότητα και ηµεροµηνία ανάλωσης και να πληρούν τους
όρους που προβλέπει ο κώδικας τροφίµων.
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Ζάχαρη: Ψιλή (λευκού χρώµατος) η καλύτερη ποιότητα όπως προβλέπει ο
κώδικας τροφίµων, συσκευασία του ενός κιλού.
Μέλι: Επώνυµο Α΄ ποιότητας. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε
συσκευασία του ενός κιλού.
Φυτική µαργαρίνη: Τύπου SOFT των 250 γρ. ανάλατη σε πλαστική
συσκευασία ή πακέτο, νωπή, να διατίθεται υπό ψύξη και να πληροί τους όρους
του Κώδικα Τροφίµων Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως και τις
υγειονοµικές διατάξεις και να µην παρουσιάζει καµμία αλλοίωση.
Ζυµαρικά: Ως ζυµαρικά νοούνται προϊόντα παρασκευαζόµενα από σιµιγδάλι
πλούσια σε γλουτένη και νερό χωρίς ζύµη, ξηραινόµενα εντός ειδικών
θαλάµων µε ελαφρά θέρµανση και σε υγιεινές συνθήκες. Δεν πρέπει να
εµφανίζουν συµπτώµατα διάβρωσης από έντοµα, ενώ οι οργανοληπτικοί
χαρακτήρες των βρασµένων ζυµαρικών πρέπει να είναι άµεµπτοι, χωρίς
ενδείξεις χρησιµοποίησης µειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας
αυτών πρέπει να διατίθενται πάντα σε συσκευασία στην οποία να αναγράφεται
η ηµεροµηνία λήξεως. Σε συσκευασία ½ κιλού .
Το προσφερόµενο είδος πρέπει να είναι σύµφωνο µε τους όρους του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις.
Μαρµελάδα: Σε γυάλινη συσκευασία 380 γραµ. σε φρούτο επιλογής της
Υπηρεσίας.
Δηµητριακά: Σε συσκευασία 250 γραµ. µε βάση τα σιτηρά, µε µειωµένες
θερµίδες, χωρίς πρόσθετα ζάχαρα
Αυγά: Τα αυγά θα πρέπει να είναι ωοσκοπηµένα Α΄ κατηγορίας µε τις
απαραίτητες σηµάνσεις βάσει των κείµενων διατάξεων και να έχουν µεσαίο
βάρος 53-63 γρ. Τα αυγά θα είναι συσκευασµένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή
το κέντρο συσκευασίας, µε τις παρακάτω προβλεπόµενες από την κείµενη
νοµοθεσία ενδείξεις:
Όνοµα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που µεριµνά
την συσκευασία διακριτικός αριθµός ωοσκοπικού κέντρου κατηγορία αυγού Α΄
κατηγορία βάρους αριθµός αυγών ηµεροµηνία ελάχιστης δραστηριότητας
συσκευασµένα σε 6άδες σε πλαστική ή χάρτινη θήκη. Οι εγκαταστάσεις των
µονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθµό έγκρισης.
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Τοµατάκια: Σε µεταλλικό βάζο, χωρητικότητας 500 γραµ, αποφλοιωµένα και
τεµαχισµένα, µέσα σε χυµό ντοµάτας.
Τοµατοπολτός: Σε µεταλλικό βάζο, χωρητικότητας 500 γραµ, παρασκευάζεται
µε συµπύκνωση του σαρκώδους χυµού νωπών καρπών της τοµάτας, µε
αποβολή µέρους του νερού τους.
Τοµατοχυµός (πασάτα): Χυµός που έχει υποστεί ελαφρά συµπύκνωση
σύµφωνα µε το άρθρο 124 του ΚΤΠ και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονοµικές διατάξεις. Σε συσκευασία τετραπάκ 500 γραµ.
Χυµοί φρούτων: Σε συσκευασία τετραπάκ, διάφορες γεύσεις φρούτων από
ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν που λαµβάνεται από υγιή και ώριµα
φρούτα, ενός ή πολλών ειδών µε µηχανικές µεθόδους λήψης και έχει το
χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των φρούτων από
τα οποία προέρχεται σε συσκευασίες 1 λίτρου και 250 γραµ.
Νερό εµφιαλωµένο.
Αλεύρι: Προϊόν άλεσης σίτου βιοµηχανικά καθαρισµένου από κάθε ανόργανη
ή οργανική ουσία. Σε χάρτινη συσκευασία 1 κιλού.
Αλεύρι φαρίνα: Σε συσκευασία 500 γραµ.
Αλάτι: Λευκό, µε υδατικό διάλυµα ελαφράς θολερότητας σύµφωνα µε το άρθρο
38 του ΚΤΠ.
Φύλλο κρούστας – σφολιάτες Να πληρούν τους όρους άρθρου 113 του ΚΤΠ.
Αρτύµατα: συσκευασµένα σε σακουλάκια αεροστεγή διάφορα είδη (κανέλα,
µοσχοκάρυδο, πιπέρι, κανέλλα κλπ) να πληρούν τους όρους των άρθρων 42
και 43 του ΚΤΠ.
Κρέµες παιδικές: Να πληρούν τους όρους του άρθρου 6 του ΚΤΠ.
Κορν φλάουρ κλπ: Συσκευασµένα σε φακελάκια, σε χάρτινη συσκευασία Να
πληρούν τους όρους άρθρου 11 του ΚΤΠ.
Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου Μερέντα: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και
γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 570 γρ, να είναι αεροστεγώς
κλεισμένη και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Κορν Φλέϊξ: Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωϊνό, με
μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που
36

Αριθμός απόφασης: 393/2018

αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 375 γρ.
Άνθος αραβοσίτου: Θα διατίθενται στη συσκευασία που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
ΟΜΑΔΑ Β΄ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
Ελαιόλαδο: Το χορηγούµενο είδος πρέπει να είναι «ελαιόλαδο εξαιρετικό
(extra) παρθένο», παραγωγής Ελληνικής ή προέλευσης Ε.Ε.

µε χρώµα

κυµαινόµενο από κίτρινο µέχρι πρασινοκίτρινο, µε οργανοληπτικές ιδιότητες
άµεµπτες και θα πρέπει να προέρχεται από τυποποιητήρια – συσκευαστήρια
που λειτουργούν νόµιµα.
Το Ελαιόλαδο να έχει οξύτητα 0 – 1 βαθµών, να είναι συσκευασµένο σε
πλαστικό δοχείο 1 λίτρου και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες
διατάξεις, να φέρει δε οπωσδήποτε ηµεροµηνία παραγωγής και ανάλωσης.
Αραβοσιτέλαιο σε πλαστικά δοχεία, 2 λίτρων, µε ενδείξεις στα ελληνικά.
ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα φρούτα και τα λαχανικά θα είναι πρόσφατης συλλογής Α΄ ποιότητας ή
έξτρα, σύµφωνα µε τον αγορανοµικό χαρακτηρισµό.
Τα χορηγούµενα νωπά οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους
Κοινοτικούς Κανονισµούς και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του
Υπουργείου Γεωργίας.
Θα

απορρίπτονται

οποιοδήποτε

τα

άγουρα

ή

τα

πολύ

ώριµα

και

όσα

για

λόγο κρίνονται από την επιτροπή ως ακατάλληλα ή

χαρακτηρίζονται Β΄ ποιότητας και δεν ανταποκρίνονται στην τιµή της αγοράς
τους.
Τα πεπόνια θα είναι ώριµα σε µεγάλο µέγεθος και από την καλύτερη ποικιλία.
Θα παραλαµβάνονται µε επιλογή, δηλαδή θα απορρίπτονται όσα κρίνονται
ακατάλληλα, και ο προµηθευτής υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει την
επόµενη µέρα, αλλιώς η αξία τους θα καταλογίζεται σε βάρος της εγγυήσεώς
του.
Η ντοµάτα θα είναι ώριµη, σφιχτή και καλά συσκευασµένη, από την καλύτερη
ποικιλία. Τα λαχανικά, οι πατάτες και τα κρεµµύδια θα είναι απαλλαγµένα από
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ξένες ουσίες, χωρίς αλλοιώσεις και σε καλή συσκευασία. Ειδικά οι πατάτες δεν
πρέπει να είναι πράσινες, γιατί θα επιστρέφονται στον προµηθευτή, ο οποίος
θα είναι υποχρεωµένος να τις αντικαταστήσει.
ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγµένο σε σφαγεία που λειτουργούν
νόµιµα και να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις
προβλεπόµενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού Υγειονοµικού ελέγχου.
Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και
φυσική κατάσταση.
Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα, δεν πρέπει να
παρουσιάζει θερµοκρασία ανώτερη των + 7ο C οξύτητα (ΡΗ) µεγαλύτερη του
6,1 και µικρότερη του 5,6 και αλλοίωση του χρώµατος της οσµής
και της σύστασης.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα
σύμφωνα µε την παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος
κατά κατηγορία και ποιότητα, τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο
αντίστοιχο τιµολόγιο. Η µεταφορά του κρέατος προς τον φορέα, θα γίνεται υπό
υγιεινές συνθήκες και µε µεταφορικά µέσα, εφοδιασµένα µε σχετική άδεια της
Κτηνιατρικής υπηρεσίας.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις
Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές Διατάξεις.
Το κρέας θα είναι από ποντίκι ή σπάλα χωρίς κόκαλο και ο κιµάς θα είναι από
Σπάλα. Το χοιρινό και ο κιµάς θα είναι από νωπό µπούτι πρώτης ποιότητας,
εγχώριο ή προέλευσης της Ε.Ε. (µε µπλε σφραγίδα) χωρίς αρρώστιες, από
εγκεκριµένα σφαγεία. Οι μπριζόλες θα είναι φρέσκες χοιρινές, μπριζόλες καρέ
με οστό, 250gr η μία περίπου.
Επί των παραπάνω κρεάτων κατά την παράδοση θα φέρεται υποχρεωτικά η
σφραγίδα προέλευσης καθώς και οι προβλεπόµενες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ενδείξεις.
Επίσης τα κρέατα θα πρέπει:
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• Να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας ή ατυχήµατος. • Να
έχουν υποστεί πλήρη αφαίµαξη
• Να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως και απαλλαγµένα αλλοιώσεων,
κακώσεων και εκδορών.
• Να µην αναδύουν φαινόµενα σήψεως, να είναι καλά συντηρηµένα και
απαλλαγµένα υγρασίας, αλλιώς σε περίπτωση αυξηµένης υγρασίας

λόγω

κακής αποστραγγίσεως, θα αφαιρείται από το βάρος τους ποσοστό 5%.
Όλα τα ως άνω κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν
υποβληθεί σε υγειονοµική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και τα οποία µετά την
επιθεώρηση αυτή, κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή.
Τα παραδιδόµενα νωπά κρέατα θα προέρχονται από εγκεκριµένα σφαγεία.
Ο τεµαχισµός του νωπού κρέατος πρέπει να γίνεται απαραίτητα από
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις τεµαχισµού και να φέρει τις απαραίτητες
σηµάνσεις (σφραγίδα, αριθµός εγκατάστασης τεµαχισµού).
Η όλη εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί κάτω από συνθήκες που απαιτεί
η εφαρµογή συστήµατος HACCP.
Τα κρέατα θα πρέπει να µεταφέρονται µε αυτοκίνητα-ψυγεία αυτοδύναµου
ψύξεως εφοδιασµένα µε ειδική άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία και αναθεωρείται περιοδικά, και θα παραδίδονται από
τον προµηθευτή στους παιδικούς σταθµούς.
ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
Τα κοτόπουλα να είναι εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. πρώτης
ποιότητας, νωπά, καλά ανεπτυγµένα, χωρίς κεφάλι και άκρα, τύπου 65%
(χωρίς εντόσθια), καθαρισµένα καλά και µε βάρος ενός και µισού κιλού
περίπου, προσφάτου σφαγής (θα αναγράφεται ηµεροµηνία σφαγής και
ηµεροµηνία λήξης) και µε ένδειξη προέλευσης.
Επί των παραπάνω κρεάτων κατά την παράδοση θα φέρεται υποχρεωτικά η
σφραγίδα προέλευσης καθώς και οι προβλεπόµενες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ενδείξεις.
Επίσης τα πουλερικά θα πρέπει:
• Να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας ή ατυχήµατος.
• Να έχουν υποστεί πλήρη αφαίµαξη και τέλειο ξεπουπούλιασµα.
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• Να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως και απαλλαγµένα αλλοιώσεων,
κακώσεων και εκδορών.
• Να µην αναδύουν φαινόµενα σήψεως, να είναι καλά συντηρηµένα και
απαλλαγµένα υγρασίας, αλλιώς σε περίπτωση αυξηµένης υγρασίας λόγω
κακής αποστραγγίσεως, θα αφαιρείται από το βάρος τους ποσοστό 5%.
• Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος,
στην πλάτη και στους μηρούς (σχετ.κανον. ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6 & ΚΑΝ
853/04

Όλα τα

πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από ζώα τα οποία

έχουν υποβληθεί σε υγειονοµική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και τα οποία µετά
την επιθεώρηση αυτή, κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή.
Τα παραδιδόµενα πουλερικά θα προέρχονται από εγκεκριµένα σφαγεία.
Η όλη εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί κάτω από συνθήκες που απαιτεί η
εφαρµογή συστήµατος HACCP.
Τα πουλερικά θα πρέπει να µεταφέρονται µε αυτοκίνητα-ψυγεία αυτοδύναµου
ψύξεως εφοδιασµένα µε ειδική άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία και αναθεωρείται περιοδικά, και θα παραδίδονται από
τον προµηθευτή στους παιδικούς σταθµούς.
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
· Τυρί φέτα µε προδιαγραφές Π.Ο.Π προέλευσης κατά προτεραιότητα Ν.Άρτας
ή

Περιφέρειας Ηπείρου. · Κασέρι προέλευσης εγχώριας ή χώρας ΕΕ ·

Γραβιέρα προέλευσης εγχώριας ή χώρας ΕΕ · Τυρί γκούντα προέλευσης
εγχώριας ή χώρας ΕΕ
· Κεφαλοτύρι 38% υγρ. – 40% λίπος εγχώριο ή χώρας ΕΕ
-Ξηρή μυζήθρα
Τα τυριά θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά τη µικροβιολογική εξέταση
ευρήµατα όπως αυτά ορίζονται από την εκάστοτε Νοµοθεσία Τα είδη
γαλακτοκοµίας πρέπει να έχουν ήπια γεύση, να έχουν υποστεί πλήρη και
επιτυχή ωρίµανση, να είναι απαλλαγµένα από αντικανονικές οσµές και να µην
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να φέρουν δε οπωσδήποτε
ηµεροµηνία παραγωγής. Τα τυροκοµεία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις
του Π. 56/95, να φέρουν αριθµό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθµό Ε.Ε.).
Τα χορηγούµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις.
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Τα χορηγούµενα είδη θα φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις όπως αυτές
περιγράφονται στα άρθρα 11, 83 του Κ.Τ.Π. ήτοι τύπος, κατηγορία τυριού,
είδος γάλακτος από το οποίο παρασκευάστηκε, ελάχιστο ποσοστό λίπους
(υπολογισµένο σε ξερή ουσία), µέγιστο ποσοστό υγρασίας, ηµεροµηνία
παραγωγής και ελάχιστης διατηρησιµότητας, κωδικό µονάδος παραγωγής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γάλα πρέπει να είναι παστεριωµένο ομογενοποιημένο πλήρες έως 3,5% ή και
χαμηλών λιπαρών 2% και να πληροί τους όρους του άρθρου 80 του Κώδικα
ποτών και τροφίµων, να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις, να είναι εύγεστο και
απαλλαγµένο

από

κάθε

δυσάρεστη

µυρωδιά.

Στις

συσκευασίες

θα

αναγράφεται η ημερομηνία παστερίωσης και λήξεως.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε του όρους με το άρθρο 82
του

Κώδικα

αγορανοµικές

Τροφίµων

και

Ποτών,

διατάξεις

καθώς

και

τις
τα

ισχύουσες

υγειονοµικές

µικροβιολογικά

κριτήρια

και
που

περιγράφονται στα Π. 49/1989 και 56/95. Να έχουν κωδικό αριθµό
κτηνιατρικής έγκρισης.
Ειδικότερα το προσφερόµενο γιαούρτι θα πρέπει να είναι συµπαγές, όχι
πορώδες και η επιφάνεια της µάζας του να εµφανίζει την όψη αλάβαστρου
χωρίς διαχωρισµό ορού ή συσσώρευση υγρασίας κάτω από το κάλυµµα. Η
συσκευασία του γιαουρτιού θα πρέπει να είναι σε αεροστεγή κύπελλα και να
αναγράφονται σ΄ αυτή η περιγραφή του είδους και η ημερομηνία παραγωγής
και λήξης.
Η οσµή-γεύση της θα είναι αρωµατική, ευχάριστη και ελαφρά όξινη, το δε
χρώµα λευκό όπως του γάλακτος. Η µεταφορά να γίνεται µε αυτοκίνητα –
ψυγεία και να φέρουν τη σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής
υπηρεσίας.
Γενικά τα είδη γαλακτοκοµίας και τυροκοµίας να πληρούν τις εκάστοτε περί
τροφίµων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.
ΟΜΑΔΑ Ζ΄ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα ψάρια να είναι Α΄ ποιότητας απαλλαγµένα
εντοσθίων και αυγών, κατεψυγµένα κατά µονάδα (IQF) και να είναι
συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία ( κάλυψη µε πλαστικό φύλλο Α µέσα σε
χαρτοκιβώτιο Β) µε τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά ( ονοµασία,
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ηµεροµηνία παραγωγής, ηµ. λήξης, χώρα προέλευσης και αρ. έγκρισης
εργαστηρίου σε περίπτωση τεµαχισµού και επεξεργασίας) Τα προϊόντα κατά
την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης στους -18ο Κελσίου
Τα ψάρια θα είναι τυποποιηµένα κατά ίδια µεγέθη και το βάρος του κάθε
ψαριού θα είναι ανάλογο µε το είδος του και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τα
χορηγούµενα είδη θα έχουν καθαρό βάρος σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Τα προϊόντα θα προέρχονται από εγκεκριμµένες ψυκτικές εγκαταστάσεις
(κωδικός έγκρισης ή καταχώρησης από την οικεία Δ/νση Κτηνιατρικής µε
τήρηση συστήµατος Διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων).
ΟΜΑΔΑ Η΄ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά να είναι κατά προτίµηση εγχώριας
παραγωγής και προέλευσης ή προέλευσης Ε.Ε. Α΄ ποιότητας, καθαρισµένα,
απαλλαγµένα ινών, βραστερά. Να διατίθενται σε συσκευασία 1 κιλού όπου θα
αναγράφεται η ηµεροµηνία κατάψυξης και λήξης. Να έχουν ζωηρό,
φυσιολογικό χρώµα, να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των
κείµενων διατάξεων περί εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών, αποκλειόµενης
απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων κατώτερης ποιότητας της Α΄. Η
συσκευασία να είναι κατάλληλη για τρόφιµα µε τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος,
ηµεροµηνία παραγωγής και ηµεροµηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία
παραγωγής, στοιχεία διακινητή κλπ) στην ελληνική γλώσσα.
Η µεταφορά των προϊόντων θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα θερµοκρασίας -18
βαθµούς Κελσίου, καθαρά, απολυµασµένα µε καταγραφικά θερµόµετρα.
Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.
Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονοµικές και κοινοτικές
διατάξεις.
[…]
ΟΜΑΔΑ Κ΄ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ
Η Προμήθεια φρέσκου γάλακτος αγελάδας πρέπει να είναι πλήρες
παστεριωμένο και ομογενοποιημένο με 3,5% λιπαρά ή ελαφρύ. Η συσκευασία
του θα είναι ειδικού χάρτινου υλικού η οποία πληροί τους όρους της
προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 80 του κώδικα
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(ΦΕΚ788/87 τεύχος β). Το βάρος κάθε συσκευασίας γάλακτος θα είναι ενός
λίτρου. Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται στοιχεία προϊόντος όπως
(σύνθεση,

όγκος,

ημερομηνία

παστερίωσης

και

ανάλωσης,

θρεπτικά

συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί ισχυρισμοί, στοιχεία
επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π).

Στην ειδική χάρτινη συσκευασία θα

αναφέρεται η διάρκεια ζωής και οι συνθήκες διατήρησης του προϊόντος. Το
γάλα θα είναι αγνό αγελαδινό γάλα, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά
συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία , βιταμίνες,
κλπ) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωμένη ετικέτα αυτού. Στο προϊόν
επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιητικό σύστημα ποιότητας, η ημερομηνία
παστερίωσης – ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα
στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος,
χρόνος, παρτίδα).
Όλα τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, θα πληρούν τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ καθώς και τις
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Όσα είδη δεν πληρούν τις πιο πάνω τεχνικές προδιαγραφές επιστρέφονται και
αντικαθίστανται από τον προµηθευτή σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.
Οι προµηθευτές οφείλουν να εφαρµόζουν και να διατηρούν µία µόνιµη
διαδικασία για την υγιεινή των τροφίµων η οποία υλοποιείται σύµφωνα µε τις
αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίµων Σηµείων Ελέγχου
(HACCP).
Οι συσκευασίες όλων των τροφίµων θα φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά όπως
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 ΚΤΠ περί επισήµανσης.
Η διακίνηση των προϊόντων θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα καθαρά και
απολυµασµένα. […].
34. 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) της διακήρυξης,
οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993).
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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).
35. Επειδή, σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας που διέπει την
διαδικασία της αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων (βλ. ΣτΕ 2889/2011,
4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 111/2006, 597/2007 κ. ά.) δεν
επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι οποίες
θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων στοιχείων
που απαιτούνται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς. Επομένως, είναι
θεμιτός και σύμφωνος με την αρχή της τυπικότητας, της διαφάνειας και της
ίσης

μεταχείρισης

ο

αποκλεισμός

υποψηφίου

λόγω

μη

τήρησης

υποχρεώσεων που απορρέουν από τα σχετικά με τη διαδικασία έγγραφα και
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία καθόσον είναι σαφής (βλ. εξ αντιδιαστολής
Απόφαση Pippo Pizzo, C-27/2015 της 2ας Ιουνίου 2016, σκέψη 51, όπου
κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από
διαδικασία συνάψεως δημοσίας συμβάσεως, λόγω μη τηρήσεως από τον
φορέα αυτόν υποχρεώσεως η οποία δεν προκύπτει ρητώς από τα σχετικά με
τη διαδικασία αυτή έγγραφα ή από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, αλλά
από

την ερμηνεία της εν λόγω νομοθεσίας και των εν λόγω εγγράφων,

καθώς και από την εκ μέρους των εθνικών διοικητικών αρχών και των
εθνικών δικαστηρίων συμπλήρωση των κενών των εγγράφων και της
νομοθεσίας).
36.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).
37. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι
όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να
διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη
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του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός
να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς
υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να
τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο
εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις
έλεγχος του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια
που διέπουν την εν λόγω σύμβαση (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της
ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS
Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης
Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας
Ιουνίου 1993, Επιτροπή κατά Δανίας, C-243/89, EU:C:1993:257, σκέψη 33,
της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161,
σκέψη 51, της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C-19/00,
EU:C:2001:553, σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07,
EU:C:2008:731, σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin,
C-396/14, EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή
κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου
2002, Universale-Bau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης
Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, 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).
38.Επειδή, όπως παγίως έχει κριθεί από τη νομολογία, βάσει των
αρχών της ισότητας, της τυπικότητας και της διαφάνειας που διέπουν τη
διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει
να υποβάλει μόνον τα αξιούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη
διάταξη,

στην οποία αυτή

ρητώς παραπέμπει, και

κατά συνέπεια,

ανεξαρτήτως παντός άλλου, δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έγγραφα ή
δικαιολογητικά μη απαιτούμενα από τη διακήρυξη (ΕΑ ΣτΕ 18, 19/2011,
3703/2010, 1616, 254/2008, 318/2013 ΔΕΦ ΑΘ (ΑΣΦ).
39. Επειδή, όπως παγίως έχει κριθεί η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως και
η υποχρέωση διαφάνειας απαγορεύουν στην αναθέτουσα αρχή να απορρίψει
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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).
40. Επειδή, 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 Οκτωβρίου
2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 36) οπότε οιαδήποτε
ερώτηση προς διευκρίνιση μπορεί μόνο να έχει ως αποτέλεσμα την άρση
ασάφειας και όχι την τροποποίηση της εν θέματι προσφοράς και την υποβολή
μη υποβληθέντος δικαιολογητικού (βλ. σχετικές 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).
41. Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται αναφορικά με την αποδοχή της
προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…..» ότι: α) δεν
υπέβαλε με τον φάκελο της προσφοράς του πιστοποιητικό HACCP σύμφωνα
με τους όρους του άρθρου 2.2.7 της διακήρυξης αλλά Μελέτη Παραγωγικής
Διαδικασίας και θα πρέπει να απορριφθεί. Στη συνέχεια, αναφέρει επίσης ότι
η διακήρυξη του διαγωνισµού στα αντίστοιχα τµήµατα της ορίζει τα τεχνικά
και λοιπά χαρακτηριστικά και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν
προκειµένου η προσφορά καθενός εκ των συµµετεχόντων – διαγωνιζοµένων
να γίνει αποδεκτή ωστόσο ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν προσκόµισε το
αντίστοιχο πιστοποιητικό όπως όφειλε. Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι η Μελέτη
Παραγωγικής Διαδικασίας, παρότι αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο και θα έπρεπε
να είναι επικυρωμένο από δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 προκειµένου να γίνει δεκτό, δεν έφερε νόµιµη επικύρωση από
δικηγόρο. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι ακόµα και εάν το ανωτέρω έγγραφοδικαιολογητικό, κατατέθηκε στην αναθέτουσα αρχή µε επικύρωση από
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δικηγόρο και πάλι θα πρέπει να απορριφθεί η προσφορά του γιατί κατέθεσε
διαφορετικό έγγραφο ενώπιον της αναθέτουσας αρχής σε σχέση με αυτό που
κατέθεσε µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του διαγωνισμού, β) με την
Τεχνική Προσφορά του έχει καταθέσει άδεια κυκλοφορίας οχήµατος
µεταφοράς, η οποία όµως δεν έχει την απαιτούµενη βεβαίωση από την
Κτηνιατρική και γ) προς πλήρωση του όρου Β.6 παρέλειψε να προσκοµίσει
πιστοποιητικό µεταβολών ή/και γενικό πιστοποιητικό της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης παρόλο που αποτελεί
νοµικό πρόσωπο ενώ αντ` αυτού προσκόμισε το από το 2016 καταστατικό
της εταιρίας.
42. Επειδή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και ιδία το άρθρο
2.4.3

Περιεχόµενα

Φακέλου

«∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής-

Τεχνική

Προσφορά», 2.4.3.1 ορίζεται ότι «Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την
συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση
συµµετοχής», επαναλαμβάνονται δηλαδή αυτολεξεί οι διατάξεις του άρθρου
93 του ν.4412/2016, «Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Περαιτέρω, από τη γραμματική διατύπωση των όρων της διακήρυξης βάσει
των

άρθρων

προσφορών»

2.2.9.1
και

«Προκαταρκτική
2.2.9.2

απόδειξη

«Αποδεικτικά

κατά

μέσα»

την

υποβολή

προκύπτει

ότι,

προαπoδεικτικώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ, ως τεκμήριο πλήρωσης μεταξύ
άλλων και κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ενώ κατόπιν ανάδειξης του
προσωρινού αναδόχου απαιτείται από αυτόν, η προσκόμιση των οικείων
δικαιολογητικών προς απόδειξη των σχετικώς δηλωθέντων, γεγονός που
επαναλαμβάνεται και στις διατάξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης το οποίο
φέρει τον τίτλο

«Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού

αναδόχου - ∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» σύμφωνα με το οποίο
ομοίως ρητώς ορίζεται ότι «μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική

πρόσκληση µέσω του

συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
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πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7 αυτής.
43.Επειδή σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτεθέντα στη σκέψη 34 της
παρούσας, η Διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η
οποία διέπει το διαγωνισµό και δεσµεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία
διενεργεί αυτόν όσο και τους διαγωνιζόµενους. Περαιτέρω, βάσει των αρχών
της ισότητας, της τυπικότητας και της διαφάνειας που διέπουν τη διαδικασία
συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει
μόνον τα αξιούμενα ρητώς από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη,
στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, και κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως παντός
άλλου, δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έγγραφα ή δικαιολογητικά μη
απαιτούμενα από τη διακήρυξη σύμφωνα με τη σκέψη 38 της παρούσας.
44. Επειδή εν προκειμένω, τα οικεία έγγραφα που αποδεικνύουν την
πλήρωση των τιθέμενων εκ της διακήρυξης προϋποθέσεων για την παρ.
2.2.7, ήτοι των προτύπων διασφάλισης ποιότητας, την οποία επικαλείται
καταρχήν ο προσφεύγων προς θεμελίωση των ισχυρισμών του περί
απόρριψης

της

επωνυμία………….,

προσφοράς

του

προσκομίζονται

οικονομικού
από

τον

φορέα

«προσωρινό

με

την

ανάδοχο»

σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, ως αναλυτικά εκτέθηκαν στην
σκέψη 42 της παρούσας.
45.Επειδή, ωστόσο, το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές
αλλά καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς
κριτηρίων

αποκλεισμού

και

επιλογής

(βλ.

σελ.1

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf).

46. Επειδή, εν προκειμένω, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης,
πλην των δικαιολογητικών συμμετοχής (άρθρο 2.4.3.1) οι προσφέροντες
υποβάλλουν και τεχνική προσφορά (άρθρο 2.4.3.2) η οποία θα πρέπει να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα

αρχή

µε

το

κεφάλαιο
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Παραρτήµατος
συγκεκριµένες

Ι

της

∆ιακήρυξης,

απαιτήσεις

και

περιγράφοντας
προδιαγραφές

ακριβώς

πώς

πληρούνται

οι
και

περιλαμβάνοντας ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτηµα. Σε αντίθετη δε περίπτωση,
όταν, δηλαδή, υπάρχουν ελλείψεις και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα
με το άρθρο 2.4.6 περ. στ της διακήρυξης.
47.Επειδή, περαιτέρω σύμφωνα με το Παράρτημα Ι «Τεχνικές
Προδιαγραφές» ρητώς ορίζεται ότι «Οι προµηθευτές οφείλουν να εφαρµόζουν
και να διατηρούν µία µόνιµη διαδικασία για την υγιεινή των τροφίµων η οποία
υλοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και
Κρισίµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP)». Επομένως, σε συνέχεια όσων
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη οι προσφέροντες οφείλουν να
υποβάλλουν με την προσφορά τους, προς πλήρωση της εν λόγω απαίτησης,
«έγγραφα και δικαιολογητικά» που να περιγράφουν και να αποδεικνύουν ότι
εφαρμόζουν και διατηρούν µία µόνιµη διαδικασία για την υγιεινή των
τροφίµων η οποία υλοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές του HACCP και όχι
πιστοποιητικό

HACCP,

κατ’

ανάγκη,

όπως

αβασίμως

ισχυρίζεται

ο

προσφεύγων.
48. Επειδή περαιτέρω ο προσφεύγων δεν επικαλείται και πόσο μάλλον
δεν αποδεικνύει ότι το υποβληθέν εκ μέρους του εν λόγω οικονομικού φορέα
έγγραφο, με τίτλο «Μελέτη Παραγωγικής Διαδικασίας», δεν πληροί επί της
ουσίας τις τιθέμενες από την οικεία διακήρυξη προϋποθέσεις προς πλήρωση
του οικείου όρου περί εφαρμογής μόνιμης διαδικασίας υγιεινής τροφίμων
σύμφωνα με τις αρχές HACCP. Ειδικότερα, η κατατεθείσα Μελέτη
Παραγωγικής Διαδικασίας βασίζεται στις αρχές του HACCP, ως ρητώς
αναφέρεται στο κατατεθέν έγγραφο, δεν καλύπτει όμως απαραίτητα το
σύνολο των απαιτήσεων των αρχών του HACCP. Ωστόσο, ο προσφεύγων
δεν προβάλλει ουδένα απολύτως ουσιώδη ισχυρισμό επί τούτου ούτε
επικαλείται ποιες είναι ακριβώς οι απαιτήσεις του HACCP που δεν
καλύπτονται από την προσκομισθείσα Μελέτη, δεδομένου ότι είναι δυνατόν το
προσκομισθέν έγγραφο να καλύπτει την οικεία απαίτηση κατά τρόπο
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«ισοδύναμο». Επομένως, ο εν λόγω ισχυρισμός ως προς αυτό το σκέλος είναι
αόριστος και απορρίπτεται ως απαράδεκτος.
49. Επειδή, ωστόσο, όπως προκύπτει από το διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισμού, το εν λόγω ιδιωτικό έγγραφο φέρει χειρόγραφη υπογραφή της
Χημικού Μηχανικού που το συνέταξε και υποβλήθηκε χωρίς να φέρει
επικύρωση από δικηγόρο, ενώ όπως επιβεβαίωσε σχετικά η αναθέτουσα
αρχή αποστέλλοντας στην ΑΕΠΠ το οικείο έγγραφο –κατόπιν κλήσης της
εισηγήτριας- ο εν λόγω οικονομικός φορέας υπέβαλε στη συνέχεια, σε έντυπη
μορφή, ακριβές αντίγραφο του εν λόγω ιδιωτικού εγγράφου επικυρωμένο στις
23.01.2018 από Δικηγόρο.
50. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, στη διακήρυξη ρητώς ορίζεται ότι
«2.4.2.5 …. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή
των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από
τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε
σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής

προσφοράς τα οποία

απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο».
51.Επειδή σε συνέχεια των πραγματικών περιστατικών υπαγόμενα στα
οριζόμενα στην ανωτέρω σκέψη, προκύπτει ότι μη νομίμως κρίθηκε με την
προσβαλλομένη πράξη ως αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα με
την επωνυμία…………, την οποία η αναθέτουσα αρχή όφειλε να απορρίψει
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2.4.2.5 και 2.4.6 περ. (α). Ειδικότερα
ακόμη και εάν ήθελε υποτεθεί ότι το υποβληθέν στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μη επικυρωμένο ιδιωτικό έγγραφο, ήταν ψηφιοποιημένο
πρωτότυπο, κατά την έντυπη υποβολή του επίμαχου ιδιωτικού εγγράφου, ο
εν λόγω οικονομικός φορέας, υπέβαλε διαφορετικό έγγραφο από αυτό που
κατέθεσε µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του διαγωνισμού ενώ σύμφωνα
με το οικείο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε έντυπη μορφή υποβάλλονται
– όσον αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα- τα πρωτότυπα των υποβληθέντων
ηλεκτρονικά αντιγράφων, εφόσον αυτά υποβλήθηκαν με την ηλεκτρονική
προσφορά. Σε περίπτωση δε ιδιωτικών εγγράφων που υποβλήθηκαν
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ηλεκτρονικά νομίμως επικυρωμένα δεν απαιτείται η έντυπη προσκόμιση τους.
Συνεπώς, ο εν λόγω προβαλλόμενος λόγος του προσφεύγοντος γίνεται
δεκτός ως βάσιμος.
52. Επειδή, περαιτέρω, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι ο οικονομικός
φορέας με την επωνυμία ………….κατέθεσε με την Τεχνική Προσφορά του
άδεια κυκλοφορίας οχήµατος µεταφοράς, η οποία όµως δεν έχει την
απαιτούµενη βεβαίωση από την Κτηνιατρική.
53. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση ο εν
λόγω οικονομικός φορέας υπέβαλε προσφορά για το τμήμα 1: Ομάδα Α-Είδη
παντοπωλείου, τμήμα 2: Ομάδα Β Ελαιόλαδο και τμήμα 3: Ομάδα Γ-είδη
οπωροπωλείου, όπου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Ι
«Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές», τίθεται ως ειδική απαίτηση για την
ΟΜΑΔΑ

Α΄

ΕΙΔΗ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ότι «Όλα τα προµηθευόµενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονοµικές, αγορανοµικές διατάξεις και
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ενώ ως γενική απαίτηση για όλες τις
ομάδες ότι «Όλα τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, θα πληρούν τους όρους
του

ΚΩΔΙΚΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

&

ΠΟΤΩΝ

&

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ καθώς και τις ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Εν προκειμένω, ο προσφεύγων επικαλείται ότι
για τα αυγά και το μέλι (τα οποία περιλαμβάνονται στα είδη παντοπωλείουΟμάδα Α απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα οχήματα
µεταφοράς να είναι εφοδιασµένα µε άδεια καταλληλότητας από την αρµόδια
Κτηνιατρική υπηρεσία.
54. Επειδή κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος εκ μέρους της
Εισηγήτριας προς το Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων
Ζωικής Προέλευσης, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας που
υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, προέκυψε ότι «σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία ήτοι το άρθρο 11 του ΠΔ 40/1977, όπως αυτό ισχύει, για τα
τροχοφόρα που μεταφέρουν τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε θερμοκρασία
ψύξης ή κατάψυξης πρέπει να εφοδιάζονται σχετική άδεια για τη μεταφορά
τροφίμων από τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες. Η εν λόγω άδεια εκδίδεται
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μετά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από τις υπηρεσίες
μεταφορών.
Τα οχήματα που μεταφέρουν τρόφιμα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν
απαιτούν συνθήκες ψύξης ή κατάψυξης, δεν απαιτείται να εφοδιάζονται με την
προαναφερθείσα άδεια.
Ως εκ τούτου, οχήματα που μεταφέρουν αυγά ή/και μέλι και η μεταφορά δεν
γίνεται υπό ψύξη δεν απαιτείται να έχουν άδεια υπό την έννοια του άρθρου 11
του ΠΔ 40/1977».
Επομένως, δοθέντος ότι αφενός μεν σύμφωνα με τους όρους της οικείας
διακήρυξης δεν απαιτείται ρητώς στο πλαίσιο υποβολής προσφοράς για τις εν
λόγω Ομάδες προϊόντων για τις οποίες και υπέβαλε προσφορά, η μεταφορά
των προς προμήθεια προϊόντων να εκτελείται µε οχήματα εφοδιασµένα µε
ειδική άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, σε
αντίθεση για παράδειγμα με τα προϊόντα των Ομάδων Δ-Κρέατα και Επουλερικά, αφετέρου δε για τα αυγά και το μέλι στα οποία, εν προκειμένω,
ρητώς αναφέρεται ο προσφεύγων, δεν απαιτείται η σχετική άδεια της
Κτηνιατρικής βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ορθώς η αναθέτουσα αρχή
δεν απέρριψε την προσφορά για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τα αναλυτικά
αναφερόμενα

στη

σκέψη

35

της

παρούσας.

Συνεπώς,

ο

οικείος

προβαλλόμενος λόγος απορρίπτεται ως αβάσιμος.
55. Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι ο οικονομικός φορέας με την
επωνυμία ………..δεν πληροί τον όρο Β.6 της διακήρυξης καθόσον παρέλειψε
να προσκοµίσει πιστοποιητικό µεταβολών ή/και γενικό πιστοποιητικό της
Υπηρεσίας ΓΕΜΗ καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
παρόλο που αποτελεί νοµικό πρόσωπο ενώ αντ` αυτού προσκόμισε το από
το 2016 καταστατικό της εταιρίας.
56. Επειδή εν προκειμένω τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον όρο
Β.6 της διακήρυξης, προσκομίζονται από τον «προσωρινό ανάδοχο»
σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, κατόπιν σχετικής κλήσης της
αναθέτουσας αρχής και όχι στο στάδιο υποβολής των προσφορών.
Επομένως, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν στις σκέψεις 38 και 39 της
παρούσας δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έγγραφα ή δικαιολογητικά μη
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απαιτούμενα από τη διακήρυξη. Συνεπώς, ο οικείος λόγος της προσφυγής
απορρίπτεται ως αβάσιμος.
57.Επειδή ο προσφεύγων επικαλείται αναφορικά με τη νόμιμη
αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ……..ότι:
α) δεν κατέθεσε επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού HACCP, β) µε
την κατατεθειµένη ηλεκτρονικά προσφορά του δεν κατέθεσε καθόλου άδειες
καταλληλότητας οχηµάτων µεταφοράς των προς προµήθεια προϊόντων αλλά
ούτε και πίνακα µε προσωπικό, γ) κατέθεσε ηλεκτρονικά µόνο πίνακες µε τα
χαρακτηριστικά των ειδών και τίποτα περισσότερο και δ) από το πρακτικό
13/2018 της 14ης Μαρτίου 2018 της Οικονοµικής Επιτροπής, προκύπτει ότι
στα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ………περιλαµβάνεται και έντυπο
οικονοµικής προσφοράς (ποσοστό έκπτωσης).
58.Επειδή όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης (βλ. άρθρο 2.4.3.2), ορίζεται ρητά ότι «H τεχνική προσφορά θα
πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήµατος

Ι

της

∆ιακήρυξης,

περιγράφοντας

ακριβώς

πώς

οι

συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα».
59. Επειδή κατά τα ανωτέρω βάσει της γραμματικής ερμηνείας των
όρων της διακήρυξης, η οποία, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σκέψη 34
της παρούσας, δεσµεύει, ως κανονιστική πράξη, τόσο την αναθέτουσα αρχή
όσο και τους διαγωνιζόµενους, ρητά ορίζεται ότι η τεχνική προσφορά θα
πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι
και περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, όπως ορίζονται στο
Παράρτημα 1. Επομένως, ευχερώς συνάγεται ότι ο εκάστοτε προσφέρων
οφείλει με την τεχνική προσφορά του να περιγράψει και αποδείξει, βάσει
σχετικών

εγγράφων

και

δικαιολογητικών,

την

καταλληλότητα

των

προσφερόμενων ειδών προκειμένου να κριθεί ως αποδεκτή η προσφορά του,
ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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60.Επειδή ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία …………υπέβαλε
προσφορά για τις Ομάδες:
Α- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,
Β - ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ,
Γ- ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,
ΣΤ-

ΕΙΔΗ

ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΑΙ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ,
Ζ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ,
Η- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Κ-΄ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ, Κ΄ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ
Εν προκειμένω, σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική
Προσφορά,

όπως προκύπτει από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού,

υπέβαλε τα κάτωθι έγγραφα:
Τίτλος / 49783 / 20-12Αρ.Διακήρυξης 2017
Υπολειπομ.χρόνος δευτερόλεπτ
α

Τίτλος

Τύπος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ
ΕΕΕΣ
Αρχείο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΕΣ
Αρχείο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ
Αρχείο

Καταληκτική ημ/νία υποβολής 19/01/2018
προσφορών 15:00:00
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή
Προμηθευτής

Τελευτα
ία
Εμπιστευ Κατηγορί ενημέρ Ενημέρ Διαγρα
Περιγραφή
τικό
α
ωση
ωση
φή
Από
προμηθευτ
ή:
Δικαιολογη
τικά
Συμμετοχή
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ς /Τεχνική 18/01/20
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Προσφορά 18
Από
προμηθευτ
ή:
Δικαιολογη
τικά
Συμμετοχή
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ς /Τεχνική 18/01/20
ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΕΣ
Προσφορά 18
Από
προμηθευτ
ή:
Δικαιολογη
τικά
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ
Συμμετοχή
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ς /Τεχνική 18/01/20
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Προσφορά 18
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η
Από
18/01/20
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΕΣ
προμηθευτ 18
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ΕΕΕΣ ΣΕ
XML

ΣΕ XML

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤ
Αρχείο
ΟΣ

ή:
Δικαιολογη
τικά
Συμμετοχή
ς /Τεχνική
Προσφορά

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤ
ΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙΤΕΧΝΙΚΗ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ
Σ

61. Επειδή έκαστος φάκελος εκ των ανωτέρω εμφαινόμενων ως
υποβληθέντων, περιλαμβάνει ένα και μόνο αρχείο του οποίου το περιεχόμενο
ανταποκρίνεται στον τίτλο αυτού. Ειδικότερα, σε σχέση με την πλήρωση της
απαίτησης της διακήρυξης περί της ακριβούς περιγραφής πλήρωσης των
τεχνικών προδιαγραφών, ο εν λόγω οικονομικός φορέας υπέβαλε το αρχείο
με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί αναπαραγωγή
του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης «Τεχνικές Προδιαγραφές» περιοριζόμενο
στις εκ μέρους του υποβληθείσες Ομάδες, όπως βασίμως ισχυρίζεται ο
προσφεύγων. Ομοίως και το αρχείο με τίτλο Τεχνική Προσφορά Συστήματος,
δεν περιλαμβάνει καμία εκ μέρους του περιγραφή περί πλήρωσης των
οικείων απαιτήσεων και προδιαγραφών.
62.Επειδή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και αναφορικά με
τις ομάδες για τις υπέβαλε προσφορά και ειδικά για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΕΙΔΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ απαιτείται η µεταφορά
να γίνεται µε αυτοκίνητα – ψυγεία που φέρουν τη σχετική άδεια της κατά
τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας, για την ομάδα Ζ «Κατεψυγμένα Ψάρια»
απαιτείται «τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση
κατάψυξης στους -18ο Κελσίου»,

την ομάδα Η «Κατεψυγµένα λαχανικά»,

όπου απαιτείτο από τη διακήρυξη η µεταφορά των κατεψυγμένων λαχανικών
να γίνεται µε µεταφορικά µέσα θερµοκρασίας -18 βαθµούς Κελσίου, καθαρά,
απολυµασµένα µε καταγραφικά θερµόµετρα. Ωστόσο όπως βασίμως
ισχυρίζεται ο προσφεύγων, ο εν λόγω οικονομικός φορέας, µε την
κατατεθειμένη ηλεκτρονικά προσφορά του δεν κατέθεσε καθόλου άδειες
καταλληλότητας οχηµάτων µεταφοράς των προς προµήθεια προϊόντων.
Επομένως, δεν προκύπτει η πλήρωση επί ποινή αποκλεισμού όρων της
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διακήρυξης δοθέντος ότι ουδέν έγγραφο που αφορά στην τεχνική του
προσφορά αποδεικνύει, ως απαιτείτο κατά τα ως άνω, την εκ μέρους του
υλοποίηση της κατά νόμον μεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων για τα οποία
υποβάλλει προσφορά (βλ. άρθρο 2.4.6 περ. στ). Εξάλλου η εφαρμογή του
άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι
επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να δέχεται οποιαδήποτε διόρθωση
παραλείψεων οι οποίες, κατά τις ρητές διατάξεις των εγγράφων του
διαγωνισμού,

συνεπάγονται

υποχρεωτικώς

τον

αποκλεισμό

του

ενδιαφερόμενου προσφέροντος (απόφαση της 10ης Νοεμβρίου του 2016, C199/15, Ciclat Soc. coop. κατά Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, σκέψη 30, απόφαση της 6ης
Νοεμβρίου 2014, Cartiera dell’Adda, C-42/13, EU:C:2014:2345, σκέψη 46).
Αντίθετη ερμηνεία θα οδηγούσε σε υποβολή το πρώτον μη υποβληθέντος
δικαιολογητικού, κατά

σαφή

καταστρατήγηση υποχρεωτικού

όρου

της

διακήρυξης, η, δε, συγκεκριμένη διόρθωση θα μετέβαλλε τις έννομες
συνέπειες της προσφοράς τροποποιώντας την κατά τρόπο που πασιφανώς
δημιουργεί θέμα άνισης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων (βλ. και σκεπτ.
40). Επομένως, ο οικείος ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται δεκτός ως
βάσιμος.
63. Επειδή αναφορικά με τη μη υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου
πιστοποιητικού HACCP, σημειώνεται ότι δεν εντοπίστηκε κανένα σχετικό
έγγραφο στην υποβληθείσα εκ μέρους του εν λόγω οικονομικού φορέα
προσφορά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού παρά τα περί του
αντιθέτου αναφερόμενα από τον προσφεύγοντα, ότι δηλαδή υποβλήθηκε
ανεπικύρωτο έγγραφο.
64.Επειδή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, στις τεχνικές
προδιαγραφές είχε τεθεί ως οριζόντιος όρος η υποχρέωση εφαρμογής και
διατήρησης εκ μέρους των προμηθευτών µόνιµης διαδικασίας για την υγιεινή
των τροφίµων η οποία υλοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές του συστήµατος
Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), την οποία και,
ομοίως, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, οι προσφέροντες όφειλαν
να αποδείξουν. Επομένως, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στη
σκέψη 59 της παρούσας και δοθέντος ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
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τεκμηριώνει με οποιοδήποτε τρόπο ότι πληροί την τιθέμενη προδιαγραφή η
προσφορά του όφειλε να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Συνεπώς, ο εν λόγω
ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται δεκτός ως βάσιμος.
65. Επειδή, όπως προέκυψε κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του συνόλου
των εκ μέρους του υποβληθέντων εγγράφων που αφορούν σε δικαιολογητικά
και τεχνική προσφορά (κατά τα ως άνω) και, όπως άλλωστε, βασίμως
ισχυρίζεται η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις της, ο ισχυρισμός του
προσφεύγοντος που αφορά στην συμπερίληψη εντύπου

οικονομικής

προσφοράς στην τεχνική προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα είναι
αβάσιμος. Περαιτέρω, και ο προσφεύγων δεν αποδεικνύει το αντίθετο παρά
μόνον επικαλείται σχετική αναφορά στο με αρ. 13/2018 πρακτικό της 14ης
Μαρτίου 2018 της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία ως προκύπτει από τα
στοιχεία του φακέλου, υφίσταται εκ παραδρομής.
66. Επειδή γίνεται δεκτή εν όλω η εισήγηση.
67. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό εξέταση προδικαστική
προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή.
68.Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να επιστραφεί
το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων (άρθρο 363 παρ.5 Ν.4412/2016)
ποσού χιλίων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών
(1.848,84 €).
Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή
Ακυρώνει την Πράξη με αρ. 131/2018 της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Αρταίων κατά το μέρος που έκρινε ως αποδεκτές τις προσφορές
των οικονομικών φορέων με την επωνυμία ……και…………..
Ορίζει την επιστροφή στον προσφεύγοντα παραβόλου ποσού χιλίων
εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών
(1.848,84 €).
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 3 Μαΐου 2018 και εκδόθηκε στις 21 Μαΐου
2018 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου

Φιλία Κοντραφούρη
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