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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της, στις 17.09.2018 με την εξής σύνθεση:
Κωνσταντίνος Κορομπέλης Πρόεδρος, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου-Εισηγήτρια και
Μαρία Μανδράκη, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 07.08.2018 (ημεροχρονολογία ανάρτησης
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προδικαστική Προσφυγή
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 768/08.08.2018 της εταιρίας με την επωνυμία {…}, με δ.τ.
{…}, η οποία εδρεύει στο , {…} οδός {…}, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Κατά

των

όρων

της

με

αριθ.

2/2018

Διακήρυξης

του

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Βενιζέλειο {…} για τη διενέργεια
δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο
την Προμήθεια, Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ενός «Συστήματος
τροφοδοσίας οξυγόνου με μονάδα παραγωγής οξυγόνου για ιατρική χρήση»
συνολικής

προϋπολογισθείσας

συμπεριλαμβανομένου

του

Φ.Π.Α.

αξίας
και

322.580,64
κριτήριο

ΕΥΡΩ

ανάθεσης

την

μη
πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Με την Προδικαστική Προσφυγή της η Προσφεύγουσα επιδιώκει την
ακύρωση επιμέρους προσβαλλόμενων όρων της ανωτέρω Διακήρυξης, οι
οποίοι κατά τους ισχυρισμούς της, τίθενται κατά παράβαση του ισχύοντος
νομικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων όπως και των αρχών της ίσης
μεταχείρισης,

της

αναλογικότητας,

της

διαφάνειας

και

του

ελεύθερου

ανταγωνισμού, θίγοντας το δικαίωμα συμμετοχής της στον εν λόγω διαγωνισμό.

1

Αριθμός απόφασης: 810/2018

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, με τη με αριθ. 2/2018 Διακήρυξη του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου {…} προκηρύχθηκε ανοικτός, ηλεκτρονικός, δημόσιος
διαγωνισμός άνω των ορίων

με αντικείμενο την Προμήθεια, Εγκατάσταση,

λειτουργία και συντήρηση ενός «Συστήματος τροφοδοσίας οξυγόνου με μονάδα
παραγωγής οξυγόνου για ιατρική χρήση» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας
322.580,64 ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, η οποία Διακήρυξη εστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 23.07.2018 και αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
στις 23.07.2018, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό: α/α 62165.
2. Επειδή, έχει κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί το νόμιμο
παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.
2 του Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 228101208958 1002
0073), ποσού 1.612,91 €, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της
προϋπολογισθείσας αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ).
3. Επειδή, έχει γίνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και 8 παρ. 2 του Π.Δ.
39/2017.
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του
(προμήθεια), της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους 322.580,64 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ανώτερης αξίας των 60.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ.
1 του Ν. 4412/2016, όπως και του χρόνου αποστολής προς δημοσίευση της
διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε., εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 και
συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π., και συνεπώς παραδεκτώς κατά τούτο
ασκείται η εν λόγω Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.
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5. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή έχει κατατεθεί
εμπροθέσμως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 361 παρ. 1 του Ν.
4412/2016 και 4 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017, όπου προβλέπεται ότι «1. σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) … (β) … (γ) δέκα (10)
ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την
άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ», αφού η
πλήρης γνώση της προσβαλλόμενης πράξης τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία
γνώση επήλθε την 30.07.2018, ως άλλωστε δηλώνει και η προσφεύγουσα,
οπότε και εκκινεί η δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση Προσφυγής, και η
Προδικαστική Προσφυγή κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 07.08.2018.
6. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 και
του άρθρου 3 του Π.Δ. 39/2017 ορίζεται ότι: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος
έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου
4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την
υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του ανωτέρω νόμου ενδίκων
βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής». Περαιτέρω, το άρθρο
367 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «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… 2. Επί αποδοχής
προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη
πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η
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παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί
αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια …» και η διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται και στο
άρθρο 18 του Π.Δ. 39/2017.
7. Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή της, η προσφεύγουσα
στρέφεται κατά επιμέρους όρων της υπόψη Διακήρυξης και ειδικότερα κατά των
όρων του άρθρου 1 παρ. 3 της υπόψη διακήρυξης με το οποίο προβλέπεται ότι
: «Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός
Συστήματος τροφοδοσίας οξυγόνου με μονάδα παραγωγής οξυγόνου για ιατρική
χρήση για την κάλυψη των αναγκών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 400.000,00 ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (322.580,64 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ. Π. Α) σε βάρος του ΚΑΕ 9349 και με χρηματοδότηση από Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ). Απαραίτητη προϋπόθεση για να
είναι αποδεκτή μια προσφορά είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων
των τεχνικών προδιαγραφών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται : 1. Ως προς
την προμήθεια, εγκατάσταση και παραλαβή του συστήματος όπως αυτή
προσδιορίζεται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 2. Ως προς την
συντήρηση ο ανάδοχος δεσμεύεται για τη δεκαετή (από την ημερομηνία της
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συστήματος) συντήρηση και
υποστήριξη του Συστήματος όπως αυτή προσδιορίζεται στο Παράρτημα των
Τεχνικών Προδιαγραφών, με την σημείωση ότι κάθε έτος το νοσοκομείο(σε
περίπτωση όπου η προσφερθείσα ετήσια τιμή συντήρησης κριθεί, σύμφωνα με
τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν μετά την λήξη της εγγύησης
καλής λειτουργίας ως υψηλή) δύναται να την διαπραγματεύεται» σε συνδυασμό
με τα οριζόμενα στην παρ. 2 με τίτλο «Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης» του
Παραρτήματος ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης όπου ορίζεται ότι :
«Ο Ανάδοχος στην προσφορά του θα προσφέρει και τίμημα για την σύμβαση
λειτουργίας και συντήρησης (εργασία, ανταλλακτικά και αναλώσιμα) από την
ημέρα παραλαβής της εγκατάστασης και για ΧΙΣ έτη (όπου ΧΙΣ: Χρόνος Ισχύος
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Σύμβασης – για τους υπολογισμούς ανάδειξης μειοδότη θα ληφθεί ίσον με 10). Η
προσφορά της σύμβασης συντήρησης για τα ΧΙΣ έτη δεσμεύει υποχρεωτικά τον
ανάδοχο να συνάψει σύμβαση συντήρησης. Το κόστος αυτό θα συνυπολογιστεί
στην συνολική ανηγμένη τιμή. Το Νοσοκομείο θα αναθέσει μετά την εγκατάσταση
του συστήματος στον Ανάδοχο την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης της
εγκατάστασης βάσει της προσφερόμενης σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποδεχθεί την ανάθεση συντήρησης για τα 10 έτη. Η
προσφερόμενη Σύμβαση Συντήρησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
συνολικής προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, ο οποίος δε δικαιούται στην
επόμενη δεκαετία να αρνηθεί την ανάληψή της …..» και εν συνεχεία ότι : «Για
την οικονομική αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει υπολογισμός της ανηγμένης
τιμής της προσφοράς ως εξής: Στο Προσφερόμενο κόστος προμήθειας θα
συμπεριλαμβάνεται όλος ο εξοπλισμός, η εγκατάσταση του και η θέση σε
λειτουργιά της έτσι ώστε να πληρούνται πλήρως οι απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και το Νοσοκομείο να λειτουργεί αδιαλείπτως με οξυγόνο χωρίς
κανένα απολύτως πρόβλημα ή εκκρεμότητα. Προσφερόμενη Ανηγμένη Tιμή =
προσφερόμενο κόστος προμήθειας και εγκατάστασης + προσφερόμενο κόστος
παραγωγής (ενέργειας + λειτουργίας & συντήρησης) για ΧΙΣ χρόνια. Για όλες τις
τιμές, ΠΚΣ του έτους Υ, από 1 έως ΧΙΣ έτη, θα γίνει αναγωγή (αν) σε παρούσα
αξία σύμφωνα με το δικαιοπρακτικό επιτόκιο αναγωγής της τράπεζας της
Ελλάδας την ημέρα του ανοίγματος του διαγωνισμού ….». Και τούτο διότι με
τους ως άνω όρους, όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, κατά παράβαση του
άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την αρχή της χρηστής διοίκησης,
δεν έχει προϋπολογισθεί στη συνολική αξία της υπό ανάθεση σύμβασης το
κόστος της συντήρησης του συστήματος τροφοδοσίας οξυγόνου με μονάδα
παραγωγής οξυγόνου για ιατρική χρήση για δέκα έτη, ούτε άλλωστε προκύπτει
ότι έχει διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της σύμβασης ως προς το σκέλος αυτό
καθότι η έγκριση ένταξης στο ΠΔΕ αφορά μόνον στην προμήθεια του
εξοπλισμού. Περαιτέρω, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά επιμέρους όρων του
Παραρτήματος ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές της υπόψη διακήρυξης οι οποίοι
αφορούν, κατά τους ισχυρισμούς της, στα εξής : α) στην απαίτηση το αυτόματο
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κέντρο

προτεραιότητας

πηγών

οξυγόνου

να

φέρει

πιστοποίηση

CE

ιατροτεχνολογικού προϊόντος, β) στις απαιτήσεις ο υποψήφιος ανάδοχος να
προσφέρει και να εγγυηθεί μεταξύ άλλων και θερμοκρασία λειτουργίας της
γραμμής παραγωγής αερίου οξυγόνου μεταξύ 0 έως +45Ο C, ότι ο συμπιεστής
θα είναι κατάλληλος για υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος πλέον των 45 ο C
και ότι η max θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα θα είναι 50ο C κατ’ελάχιστο για
το ξηραντήριο ψυκτικού τύπου και η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 ο C
κατ’ελάχιστο, γ) στην απαίτηση να παραδοθεί από τον ανάδοχο σύστημα
ελέγχου, συναγερμών και τηλεπιτήρησης, μέσω του οποίου θα παρακολουθείται
μεταξύ άλλων και η πίεση και στάθμη δεξαμενής υγρού Ο2, δ) στην απαίτηση
τυχόν εργασίες τροποποίησης του χώρου εγκατάστασης καθώς επίσης και η
έκδοση τυχόν αδειοδοτήσεων θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου σε
συνδυασμό με την κύρωση ότι σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου
παραλαβής ή μη παραλαβής, τα έξοδα λειτουργίας της υφιστάμενης
εγκατάστασης (προμήθεια οξυγόνου κλπ) μέχρι να παραληφθεί η νέα
εγκατάσταση τα αναλαμβάνει ο ανάδοχος, ε) στην απαίτηση ο ανάδοχος να
αναλάβει και δηλώσει υπεύθυνα ότι στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται
όλα τα κόστη εργασιών και υλικών- ανταλλακτικών προληπτικής ή και έκτακτης
συντήρησης, στ) στην απαίτηση ο υποψήφιος ανάδοχος να πρέπει να εγγυηθεί
τη Μέση Ενεργειακή Κατανάλωση για 10 έτη, με ρήτρα χρέωσης της πιθανής
υπέρβασης, ζ) στις απαιτήσεις ο ανάδοχος να εγγυάται την πλήρη και
αδιάλειπτη παραγωγή της προσφερθείσας ποσότητας και ποιότητας οξυγόνου
στο νοσοκομείου και ο ανάδοχος να χρεώνεται υπό τη μορφή ποινής τη
χρεούμενη ποσότητα που θα υπερβαίνει το 0,3% των συνολικών ετήσιων
παραλαβών, η) στην απαίτηση ότι σε περίπτωση που η καθαρότητα του
οξυγόνου υπερβεί τα επιθυμητά όρια, πρέπει να υπάρχει ένδειξη εάν η
υπέρβαση προέρχεται είτε από μεγαλύτερη παραγωγή οξυγόνου από τα
ονομαστικά δεδομένα της γεννήτριας, είτε από φθορά του προσροφητικού
υλικού. Και τούτο διότι, όπως αναλυτικά εκθέτει με την προσφυγή της η
προσφεύγουσα, οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές είναι μη νόμιμες και ασαφείς,
ειδικότερα δε τίθενται κατά παράβαση των άρθρων 18, 54 και 75 του Ν.
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4412/2016 της υπόψη διακήρυξης, σε κάθε δε περίπτωση κατά παράβαση των
αρχών της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, της αναλογικότητας, της
διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η προσφεύγουσα
αιτείται την ακύρωση των επιμέρους ως άνω όρων της υπόψη Διακήρυξης,
σωρεύοντας παράλληλα το αίτημα αναστολής της υπόψη διαγωνιστικής
διαδικασίας, άλλως της ισχύος των προσβαλλόμενων όρων, έως την έκδοση
απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής.
8. Επειδή, η προσφεύγουσα στοιχειοθετεί το έννομο συμφέρον της
στο γεγονός ότι η ίδια συνιστά εταιρία που δραστηριοποιείται στην οικεία αγορά,
έχοντας συμμετάσχει νομίμως σε δημόσιους διαγωνισμούς με αντικείμενο την
προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού, όπως
συστήματα φιλτραρίσματος διεργασιών φαρμακευτικής και χημικής βιομηχανίας,
και συστήματα παραγωγής και διανομής αερίων για βιομηχανική, φαρμακευτική
και ιατρική χρήση, με αποτέλεσμα να έχει ενεργό ενδιαφέρον για την υποβολή
προσφοράς στον υπόψη διαγωνισμό, όπως και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν,
δικαίωμα το οποίο κωλύεται εκ των ως άνω προσβαλλόμενων όρων, στο μέτρο
που με αυτούς τίθενται προδιαγραφές ασαφείς και αναιτιολόγητες, οι οποίες
δίνουν προβάδισμα στη συμμετοχή στον υπόψη διαγωνισμό συγκεκριμένων
εταιριών, αποκλείοντας άλλες εταιρίες που ομοίως δραστηριοποιούνται στην
ίδια αγορά, όπως η προσφεύγουσα.
9. Επειδή, ειδικότερα, η προσφεύγουσα με τον πρώτο λόγο
προσφυγής της ισχυρίζεται ότι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του υπό
προμήθεια συστήματος για δέκα έτη, μετά τη λήξη της εγγύησης καλής
λειτουργίας, συνιστά δικαίωμα προαίρεσης το οποίο όμως η αναθέτουσα αρχή
δεν έχει συμπεριλάβει στην προϋπολογισθείσα αξία της υπόψη σύμβασης,
παρότι ζητά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς να συμπεριλάβουν
στην οικονομική τους προσφορά χωριστή τιμή για την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών, η οποία τιμή μάλιστα αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης για την
ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει
τιμής. Ως εκ τούτου, κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, υφίσταται
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παράβαση του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, διότι αφενός μεν δεν
προϋπολογίζεται το δικαίωμα προαιρέσεως της υπόψη σύμβασης, αφετέρου δε
δεν διασφαλίζεται η χρηματοδότηση της υπόψη σύμβασης ως προς το σκέλος
της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης καθώς η έγκριση ένταξης στο ΠΔΕ
αφορά μόνον στην προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού, με συνέπεια την
ακυρότητα της υπόψη διακήρυξης.
10. Επειδή, τον λόγο αυτό προσφυγής αντικρούει η αναθέτουσα
αρχή με τις απόψεις της ισχυριζόμενη ότι η ανάθεση των υπηρεσιών
συντήρησης θα γίνει μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, χωρίς διαγωνιστική
διαδικασία, εφόσον το κόστος συντήρησης έχει ληφθεί υπόψη για την ανάδειξη
του μειοδότη, ενώ σε περίπτωση που δε λαμβανόταν υπόψη στο κόστος τούτο
θα υπήρχε ο κίνδυνος ανεξέλεγκτου κόστους συντήρησης από το μοναδικό
δυνάμενο να πραγματοποιήσει τις εν λόγω υπηρεσίες οικονομικό φορέα. Ως εκ
τούτου, η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει ότι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης
δεκαετούς διάρκειας σε ουδεμία περίπτωση συνιστά δικαίωμα προαίρεσης και
επομένως δεν παραβιάζεται το άρθρο 6 του ν. 4412/2016. Το γεγονός ότι δεν
περιλαμβάνεται στην προϋπολογισθείσα δαπάνη η δαπάνη που θα προκύψει
για τη συντήρηση – λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού συνίσταται στο
ότι δεν είναι δυνατή η πρόβλεψή της και ο καθορισμός ορισμένης τιμής, παρόλα
αυτά σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του κόστους συντήρησης θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.
11. Επειδή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 με τίτλο :
«Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης» προβλέπεται ότι
: «1. Ό υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο
συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα
αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν
παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης».
Κατ’εφαρμογή της ως άνω διάταξης σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομολογία
σχετικά με τον καθορισμό της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης
προκύπτει ότι, στο πλαίσιο ανάθεσης μίας δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες
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αρχές μπορούν να προβλέψουν δικαίωμα προαιρέσεως (option), δηλαδή
δικαίωμά τους για τη δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει σε νέα σύμβαση
παροχής ομοειδών υπηρεσιών, με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη τη
δήλωση της αναθέτουσας αρχής. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να προσδιορίζεται
ρητώς ποσοτικώς και ποιοτικώς στη διακήρυξη και να περιλαμβάνεται στη
δημοσιευομένη περίληψή της (βλ. Ελ. Συν. απόφ. VI Τμ. 3135, 2/2009 και
πρβλ. πράξεις VI Τμ.Ε.Σ. 135 και 2/2008).
12. Επειδή, όπως έχει κριθεί κατά πάγια νομολογία, οι αρχές της ίσης
μεταχείρισης

των διαγωνιζομένων και

της

διαφάνειας

επιβάλουν στις

αναθέτουσες αρχές να διατυπώνουν τους όρους διεξαγωγής της διαδικασίας
ανάθεσης με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στα τεύχη του
διαγωνισμού, κατά τρόπο 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

έλεγχος

του

αν

οι

προσφορές

των

υποψηφίων

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν τη σύμβαση (ΔΕΕ C 496/99,
Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA). Περαιτέρω, όπως εξίσου απορρέει
από πάγια νομολογία, κατ’εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας επιβάλλεται
στην αναθέτουσα αρχή, πλην της υποχρεώσεως σαφήνειας των όρων της
Διακηρύξεως, και η υποχρέωση να περιγράψει κατά τρόπο απολύτως σαφή και
ακριβή, στη Διακήρυξη και στα τεύχη που τη συνοδεύουν, τις πραγματικές
συνθήκες, υπό τις οποίες θα κληθεί να παράσχει ο ανάδοχος τις υπό ανάθεση
υπηρεσίες, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος αφ` ενός μεν να διαθέτει όλες τις
πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για να αποφασίσει αν θα μετάσχει ή μη
στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό, αφ` ετέρου δε να έχει, σε περίπτωση
συμμετοχής του στο διαγωνισμό, τις αυτές ακριβώς με τους λοιπούς
διαγωνιζόμενους ευκαιρίες κατά το στάδιο προετοιμασίας και υποβολής της
προσφοράς του (πρβλ. Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποφάσεις
της 20.9.1988, 31/87, Boentjes, Συλλογή 1988, σ. 4635, σκέψη 22, της
25.4.1996, C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. Ι-2043, σκέψη
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54, της 18.10.2001, C-19/00, SIAC Construction, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725,
σκέψεις 41 και 42 και της 4.12.2003, C-448/01. EVN AG, Wienstrom GmbH, μη
δημοσιευθείσα ακόμη στη Συλλογή, σκέψεις 56 έως 58 πρβλ., επίσης Ε.Α. ΣτΕ
532/2004, 471-2/2000, 449/2000).
13. Επειδή, με το άρθρο 1 παρ. 3 της υπόψη διακήρυξης
περιγράφεται το αντικείμενο της υπόψη σύμβασης ως εξής : «Αντικείμενο της
σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός Συστήματος τροφοδοσίας
οξυγόνου με μονάδα παραγωγής οξυγόνου για ιατρική χρήση για την κάλυψη
των αναγκών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 400.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(322.580,64 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α) σε βάρος του ΚΑΕ
9349 και με χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε)
έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη

προσφορά

μόνο

βάσει

τιμής.

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ). Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια
προσφορά είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών
προδιαγραφών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται : 1. Ως προς την προμήθεια,
εγκατάσταση και παραλαβή του συστήματος όπως αυτή προσδιορίζεται στο
Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 2. Ως προς την συντήρηση ο
ανάδοχος δεσμεύεται για τη δεκαετή (από την ημερομηνία της οριστικής
ποιοτικής

και

ποσοτικής

παραλαβής

του

συστήματος)

συντήρηση

και

υποστήριξη του Συστήματος όπως αυτή προσδιορίζεται στο Παράρτημα των
Τεχνικών Προδιαγραφών, με την σημείωση ότι κάθε έτος το νοσοκομείο(σε
περίπτωση όπου η προσφερθείσα ετήσια τιμή συντήρησης κριθεί, σύμφωνα με
τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν μετά την λήξη της εγγύησης
καλής λειτουργίας ως υψηλή) δύναται να την διαπραγματεύεται». Ειδικότερα, το
συμβατικό αντικείμενο της υπόψη σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο
Παράρτημα Ι αυτής, όπου προβλέπονται τα εξής : «Το Νοσοκομείο επιθυμεί να
εγκαταστήσει σύστημα τροφοδοσίας οξυγόνου με μονάδα παραγωγής οξυγόνου
παραγωγής αερίου οξυγόνου πλήρη, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη
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συνέχεια. Η γραμμή θα έχει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης κύριας
παράλληλης γραμμής. Αρχικά η πρώτη γραμμή παραγωγής θα περιλαμβάνει
διπλή γραμμή πεπιεσμένου αέρα με τον κατάλληλο αυτοματισμό ελέγχου των
επιτρέπεται η ταυτόχρονη λειτουργία των δύο συμπιεστών για κάλυψη φορτίου)
την απαίτηση σε πεπιεσμένο αέρα της γεννήτρια ώστε να παράγεται η ΩΚΕ. Η
δεύτερη γραμμή παραγωγής πεπιεσμένου αέρα θα μπορεί μελλοντικά να
υγρού οξυγόνου με τον κατάλληλο εξοπλισμό, πλήρως εγκατεστημένη. Η
κέντρο συστοιχιών φιαλών πλήρες. Οι φιάλες θα είναι προμήθειας του
ηλεκτροδότηση από Πίνακα Εφεδρείας του κάθε νοσοκομείου θα γίνει με
δαπάνες του Αναδόχου. Εργασίες και υλικά για την πλήρη έντεχνη εγκατάσταση
του συστήματος παραγωγής και την διασύνδεση του στο υφιστάμενο δίκτυο
ιατρικού οξυγόνου του νοσοκομείου. Περιλαμβάνονται κάθε φύσεως εργασίες
(οικοδομικές όπως κατασκευή βάσης οπλισμένου σκυροδέματος, περιφράξεις,
μεταλλικές

θύρες,

ειδικό

container

στέγασης

της

εγκατάστασης

κλπ,

ηλεκτρολογικές, σωληνώσεων, ανυψώσεων κλπ) για την πλήρη εγκατάσταση
και παράδοση σε λειτουργία. Ειδικά επισημαίνεται ότι ευθύνη του Αναδόχου
είναι και η ηλεκτρική σύνδεση της εγκατάστασης από τον πίνακα που θα
υποδείξει το νοσοκομείο (δηλ. εργασίες επί του πίνακα, προμήθεια και
τοποθέτηση

διακόπτη

καλωδίωσης,

πίνακας

εγκατάστασης

παραγωγής

οξυγόνου κλπ). Τέλος περιλαμβάνεται κάθε εργασία και υλικό που θα απαιτηθεί
για την μετατροπή ή προσαρμογή των υφισταμένων υποδομών ώστε να
καταστεί λειτουργικό το σύστημα τροφοδοσίας οξυγόνου. Οι διαγωνιζόμενοι, με
ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση
των ειδικών συνθηκών του νοσοκομείου και ότι η προσφορά τους περιλαμβάνει
ή εξοπλισμός νοείται καινούργιος και αχρησιμοποίητος. Ο ανάδοχος θα
αναλάβει την πλήρη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος παροχής
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οξυγόνου κατά τον συμβατικό χρόνο. Για τον εντοπισμό του κόστους
λειτουργίας-συντήρησης του συστήματος, αλλά και του ενεργειακού κόστους, οι
διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν πίνακα ετήσιου κόστους συντήρησης για χρονικό
διάστημα 10 ετών και συντελεστές ενεργειακής απόδοσης ανά κανονικό κυβικό
αερίου οξυγόνου. Στο κόστος λειτουργίας περιλαμβάνονται όλα τα κόστη
αναλωσίμων. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο θα
είναι δαπάνης του νοσοκομείου καθώς και το κόστος προμήθειας υγρού και
αερίου οξυγόνου. Διευκρινίζεται ότι υπέρβαση του κόστους ενέργειας, λόγω
κακής λειτουργίας ή κακής συντήρησης του συστήματος, από το αναμενόμενο
κόστος το οποίο έχει προσδιοριστεί από τον διαγωνιζόμενο, θα επιβάλλει ποινή
στον ανάδοχο όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον τυχόν χρήση υγρού
ή αερίου οξυγόνου που οφείλεται σε οποιαδήποτε δυσλειτουργία θα χρεώνεται
στον ανάδοχο όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Στο κόστος συντήρησης
περιλαμβάνονται όλα τα κόστη εργασιών και υλικών – ανταλλακτικών
προληπτικής ή και έκτακτης συντήρησης (έκτακτες βλάβες κάθε είδους για
οποιοδήποτε

μέρος

της

εγκατάστασης)».

Περαιτέρω,

υπό

τον

τίτλο

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 93
±3%» προβλέπεται ότι : «Η παροχή ιατρικού οξυγόνου στο δίκτυο του
Νοσοκομείου θα προέρχεται από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες πηγές (κύρια,
δευτερεύουσα και εφεδρική) κάθε μια εκ των οποίων θα δύναται να παράγει από
μόνη της (ανεξάρτητα από τις άλλες δυο γραμμές) την συνολική μέγιστη
απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου δηλαδή παροχή ≥ ΩΚΕ. Οι τρεις ανεξάρτητες
πηγές θα πρέπει να αποτελούνται από έναν συνδυασμό από τα παρακάτω είδη
Δεξαμενή Υγρού οξυγόνου (δεν αποτελε
Εφεδρική Πηγή: Συστοιχίες φιαλών οξυγόνου. Η κύρια πηγή τροφοδοσίας θα
πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής οξυγόνου 93 ±3 %,
σύμφωνα με το ISO10083. Σύμφωνα με το συνημμένο ενδεικτικό μονογραμμικό
σχέδιο η γραμμή παραγωγής οξυγόνου 93% θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
αεροσυμπιεστή χ 2, συστήματα προφιλτραρίσματος του αέρα (φίλτρα νερού
λαδιού τύπου Α/Β)x2, ξηραντήριο ψυκτικού τύπου ή /και ξηραντήριο
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προσροφητικού τύπου αν απαιτείται από τον προσφέροντα με φίλτρα νερού
λαδιού και σκόνης, x2, φίλτρα τελικού φιλτραρίσματος του αέρα (φίλτρα τύπου Γ
και ενεργού άνθρακα)x2, συσκευές απομάκρυνσης οξειδίων (εφ όσον
απαιτείται)x2, αεριοφυλάκια επαρκούς όγκου για τους 2 αεροσυμπιεστές,
διαχωριστή νερού / λαδιού των συμπυκνωμάτων αποστράγγισης, συμπυκνωτές
οξυγόνου παραγωγής 93 ±3%, οξυγονοφυλάκια, μικροβιοκρατή φίλτρα,
αυτόματο

κέντρο

διαχείρισης

προτεραιότητας

πηγών».

Επιπλέον,

στο

Παράρτημα Ι της διακήρυξης (σελ. 47) προσδιορίζεται η εγγύηση καλής
λειτουργίας της σύμβασης ως εξής : «Η ελάχιστη εγγύηση περιλαμβανομένου
του κόστους συντήρησης και αναλωσίμων είναι 2 έτη» και η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων ως εξής : «Για την αξιολόγηση οικονομικών
προσφορών συνυπολογίζονται τρία μεγέθη:• Κόστος εξοπλισμού, • Κόστος
ενέργειας και • Κόστος σύμβασης Λειτουργίας & Συντήρησης» ενώ στην
παράγραφο με τίτλο «Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης» (σελ. 47)
προβλέπεται ότι : «Ο Ανάδοχος στην προσφορά του θα προσφέρει και τίμημα
για την σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης (εργασία, ανταλλακτικά και
αναλώσιμα) από την ημέρα παραλαβής της εγκατάστασης και για ΧΙΣ έτη (όπου
ΧΙΣ: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης – για τους υπολογισμούς ανάδειξης μειοδότη θα
ληφθεί ίσον με 10). Η προσφορά της σύμβασης συντήρησης για τα ΧΙΣ έτη
δεσμεύει υποχρεωτικά τον ανάδοχο να συνάψει σύμβαση συντήρησης. Το
κόστος αυτό θα συνυπολογιστεί στην συνολική ανηγμένη τιμή. Το Νοσοκομείο
θα αναθέσει μετά την εγκατάσταση του συστήματος στον Ανάδοχο την ευθύνη
της λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης βάσει της προσφερόμενης
σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την ανάθεση
συντήρησης για τα 10 έτη. Η προσφερόμενη Σύμβαση Συντήρησης αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της συνολικής προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, ο
οποίος δε δικαιούται στην επόμενη δεκαετία να αρνηθεί την ανάληψή της. Σε
περίπτωση

που

αρνηθεί

σε

οποιοδήποτε

χρονικό

διάστημα,

και

για

οποιονδήποτε λόγο την ανάληψη της υποχρέωσης της Λειτουργίας και
Συντήρησης τότε το Νοσοκομείο θα στραφεί εναντίον του Αναδόχου ζητώντας
αποζημίωση για το σύνολο του Έργου (Προμήθεια εξοπλισμού και Συντήρηση).
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Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέσει
υπεύθυνη δήλωση που στην οποία θα δηλώνει ότι: «Αναλαμβάνω την
υποχρέωση και την ευθύνη, σε κάθε περίπτωση, και υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες, να λειτουργώ και να συντηρώ την εγκατάσταση για 10 έτη, εφ’όσον το
ζητήσει το Νοσοκομείο». Στο κόστος λειτουργίας & συντήρησης της μονάδας
ανά έτος λειτουργίας θα συμπεριλαμβάνεται η πλήρης συντήρηση δηλαδή κάθε
είδους εργασία, οτιδήποτε αναλώσιμα υλικά και όλα τα ανταλλακτικά που
απαιτούνται για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης για ΧΙΣ
έτη. Περιλαμβάνονται κόστη αποκατάστασης έκτακτων βλαβών. Ο Ανάδοχος θα
καταθέσει

επί

ποινή

απόρριψης

στην

τεχνική

προσφορά

του

τους

απαιτούμενους ελέγχους και την αναλυτική προληπτική συντήρηση της
εγκατάστασης, για όλο τον επιμέρους εξοπλισμό και τα εξαρτήματα της
προσφερόμενης εγκατάστασης. Επίσης θα καταθέσει λίστα με τα ανταλλακτικά
και αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για ΧΙΣ έτη. Στην συντήρηση πρέπει να
φαίνεται αναλυτικά για κάθε εξάρτημα ή υλικό το ανταλλακτικό ο έλεγχος στον
οποίο πρέπει να υπόκειται καθώς και ο χρόνος αντικατάστασής του. Στην
προσφορά θα περιλαμβάνεται και η τεκμηρίωση της απαίτησης συντήρησης,
βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που προτείνονται από τους κατασκευαστές
και την κείμενη νομοθεσία. Στην προσφερόμενη σύμβαση λειτουργίας και
ος υποχρεούται να έχει όλες
τις πηγές (την γραμμή παραγωγής και τις δύο εφεδρείες) σε πλήρη ετοιμότητα.
Η Δευτερεύουσα πηγή (δεξαμενή υγρού οξυγόνου) θα πρέπει να είναι πάντοτε
σε ετοιμότητα και να έχει κάθε στιγμή την δυνατότητα να καλύψει αυτόνομα το
Νοσοκομείο για 7 μέρες τουλάχιστον. Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα
ειδοποιεί το Νοσοκομείο εγκαίρως για την παραγγελία του υγρού οξυγόνου για
την πλήρωση της δεξαμενής λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο παράδοσης του
υγρού οξυγόνου από τον προμηθευτή του Νοσοκομείου. Η Εφεδρική πηγή
(συστοιχίες φιαλών) θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα και να έχει κάθε
στιγμή την δυνατότητα να καλύψει αυτόνομα για 24 ώρες τουλάχιστον το
Νοσοκομείο. Η 24ωρη αυτονομία φιαλών θα καλύπτεται από τις φιάλες που είναι
διασυνδεδεμένες στο κέντρο φιαλών συν την εφεδρεία φιαλών που θα είναι
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πλήρεις. Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί το Νοσοκομείο εγκαίρως
για την αντικατάσταση των φιαλών λαμβάνοντας υπ όψη και το χρόνο
παράδοσης των από τον προμηθευτή στο Νοσοκομείο» και εν συνεχεία ότι :
«Για την οικονομική αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει υπολογισμός της
ανηγμένης τιμής της προσφοράς ως εξής: Στο Προσφερόμενο κόστος
προμήθειας θα συμπεριλαμβάνεται όλος ο εξοπλισμός, η εγκατάσταση του και η
θέση σε λειτουργιά της έτσι ώστε να πληρούνται πλήρως οι απαιτήσεις των
τεχνικών προδιαγραφών και το Νοσοκομείο να λειτουργεί αδιαλείπτως με
οξυγόνο χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα ή εκκρεμότητα. Προσφερόμενη
Ανηγμένη Tιμή = προσφερόμενο κόστος προμήθειας και εγκατάστασης +
προσφερόμενο κόστος παραγωγής (ενέργειας + λειτουργίας & συντήρησης) για
ΧΙΣ χρόνια. Για όλες τις τιμές, ΠΚΣ του έτους Υ, από 1 έως ΧΙΣ έτη, θα γίνει
αναγωγή (αν) σε παρούσα αξία σύμφωνα με το δικαιοπρακτικό επιτόκιο
αναγωγής της τράπεζας της Ελλάδας την ημέρα του ανοίγματος του
διαγωνισμού ….». Τέλος, στο άρθρο 2.2.4. της διακήρυξης προβλέπεται ότι : «Η
τιμή του προς προμήθεια, εγκατάσταση λειτουργία και συντήρηση του
συστήματος δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. {…}. Απαραίτητη προϋπόθεση για να
είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των
απαιτήσεων

των

τεχνικών

προδιαγραφών.

{….}.

Στις

τιμές

αυτές

περιλαμβάνονται τα κλινικά πακέτα και ο παρελκόμενος εξοπλισμός που
περιγράφονται στο Παράρτημα (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης αλλά
και τα λοιπά είδη, υλικά και εργασίες που απαιτούνται και πρέπει να προσκομίσει
/ εκτελέσει ο ανάδοχος (πλην εκείνων που αφορούν την προετοιμασία του
χώρου τοποθέτησης) για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του
συγκροτήματος. Στις τιμές αυτές τέλος, είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι,
εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων καθώς
και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον ΦΠΑ, για παράδοση του συγκροτήματος
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 2. Μετά
τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας (υποχρεωτική κατ’ ελάχιστον
δύο έτη), ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αναλάβει τη συντήρηση και την
επισκευή του μηχανήματος για 10 επιπλέον έτη, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας

15

Αριθμός απόφασης: 810/2018

αμοιβής η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την προσφερθείσα τιμή στην
οικονομική προσφορά. 3. Σε περίπτωση όπου η προσφερθείσα τιμή συντήρησης
κριθεί, σύμφωνα με τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν μετά την
λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας, ως υψηλή, το Νοσοκομείο δύναται να την
διαπραγματευτεί».
14. Επειδή, εκ των ως άνω όρων της διακήρυξης συνάγεται ότι, το
αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης συνίσταται αφενός μεν, στην
προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος τροφοδοσίας οξυγόνου με
μονάδα παραγωγής οξυγόνου 93 ±3 %, όπου η παροχή ιατρικού οξυγόνου στο
δίκτυο του Νοσοκομείου θα προέρχεται από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες
πηγές (κύρια, δευτερεύουσα και εφεδρική) κάθε μια εκ των οποίων θα δύναται
να παράγει από μόνη της (ανεξάρτητα από τις άλλες δυο γραμμές) την συνολική
μέγιστη απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου ενώ η κύρια πηγή τροφοδοσίας θα
πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής οξυγόνου 93 ±3 %,
σύμφωνα με το ISO10083, η οποία θα αποτελείται τουλάχιστον από
αεροσυμπιεστή, συστήματα προφιλτραρίσματος του αέρα (φίλτρα νερού λαδιού
τύπου Α/Β), ξηραντήριο ψυκτικού τύπου ή /και ξηραντήριο προσροφητικού
τύπου αν απαιτείται από τον προσφέροντα με φίλτρα νερού λαδιού και σκόνης,
φίλτρα τελικού φιλτραρίσματος του αέρα (φίλτρα τύπου Γ και ενεργού άνθρακα),
συσκευές

απομάκρυνσης

οξειδίων

(εφ

όσον

απαιτείται),

αεριοφυλάκια

επαρκούς όγκου για τους 2 αεροσυμπιεστές, διαχωριστή νερού / λαδιού των
συμπυκνωμάτων αποστράγγισης, συμπυκνωτές οξυγόνου παραγωγής 93 ±3%,
οξυγονοφυλάκια, μικροβιοκρατή φίλτρα και αυτόματο κέντρο διαχείρισης
προτεραιότητας πηγών, και αφετέρου δε, στην παροχή υπηρεσιών για την
πλήρη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας, ήτοι κάθε είδους εργασίες,
οτιδήποτε αναλώσιμα υλικά και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την
αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης για 10 έτη. Μάλιστα, όπως
ειδικά επισημαίνεται, στο πλαίσιο των εν λόγω υπηρεσιών ο ανάδοχος
υποχρεούται να έχει όλες τις πηγές (την γραμμή παραγωγής και τις δύο
εφεδρείες) σε πλήρη ετοιμότητα, εκ των οποίων η δευτερεύουσα πηγή
(δεξαμενή υγρού οξυγόνου) θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα και να
16
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έχει κάθε στιγμή την δυνατότητα να καλύψει αυτόνομα το Νοσοκομείο για 7
μέρες τουλάχιστον και η εφεδρική πηγή (συστοιχίες φιαλών) θα πρέπει να είναι
πάντοτε σε ετοιμότητα και να έχει κάθε στιγμή την δυνατότητα να καλύψει
αυτόνομα για 24 ώρες τουλάχιστον το Νοσοκομείο. Εκ των όρων της
διακήρυξης συνάγεται ομοίως ότι

ο ανάδοχος δεσμεύεται, εφόσον η

αναθέτουσα αρχή του το ζητήσει, να παρέχει για διάστημα 10 ετών τις
υπηρεσίες του για την πλήρη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος κατά τα
περιγραφόμενα ως άνω, γι’ αυτό και κατά την υποβολή της οικονομικής του
προσφοράς καλείται να συνυπολογίσει στο προσφερόμενο κόστος παραγωγής
και το κόστος για την παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης,
κόστος το οποίο συνεπώς αξιολογείται για την ανάδειξη του υποψηφίου που θα
προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, χωρίς παρόλα αυτά το κόστος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών να έχει
περιληφθεί στην προϋπολογισθείσα αξία της υπό ανάθεση σύμβασης.
15. Επειδή, εκ των διαλαμβανομένων στις σκέψεις 11-14 της
παρούσας γίνεται αντιληπτό ότι, παρότι το φυσικό αντικείμενο της υπόψη
σύμβασης περιγράφεται πλήρως, το οικονομικό αντικείμενο αυτής, το οποίο
συνιστά -όπως και το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης- ένα εκ των ουσιωδών
στοιχείων της, δεν προσδιορίζεται με πληρότητα και σαφήνεια, δεδομένου ότι η
εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής περί της προϋπολογισθείσας αξίας της
σύμβασης εξαντλείται στον προσδιορισμό του κόστους της προμήθειας και
εγκατάστασης του συστήματος τροφοδοσίας οξυγόνου με γραμμή παραγωγής,
ουδόλως δε περιλαμβάνεται στην εκτίμηση τούτη το κόστος των υπηρεσιών
πλήρους λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος, τις οποίες δεσμεύεται να
παρέχει ο ανάδοχος κατά τα ζητούμενα στη διακήρυξη. Η έλλειψη τούτη καθιστά
ασαφή τα όρια της προϋπολογισθείσας αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης, η
οποία, ως τίθεται στην υπόψη διακήρυξη, εκτιμάται μόνον ως προς το ένα
σκέλος του φυσικού αντικειμένου της, ήτοι μόνον ως προς την προμήθεια και
εγκατάσταση του συστήματος τροφοδοσίας οξυγόνου, με περαιτέρω συνέπεια
οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στον υπόψη διαγωνισμό να εμποδίζονται να
διαμορφώσουν συνολικά την προσφορά τους κατά τον πλέον συμφέροντα για
17
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αυτούς τρόπο, μη δυνάμενοι να κοστολογήσουν έστω κατά προσέγγιση, και
σύμφωνα με τα όρια που έχει εκ των προτέρων εκτιμήσει η αναθέτουσα αρχή,
το σκέλος του συμβατικού αντικειμένου που αφορά στις υπηρεσίες λειτουργίας
και συντήρησης του συστήματος σε ετήσια κλίμακα και κατ’επέκταση για δέκα
έτη. Άλλωστε, λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τους όρους της διακήρυξης, μετά
την εγκατάσταση του συστήματος οξυγόνου, η αναθέτουσα αρχή θα απευθυνθεί
στον ίδιο ανάδοχο για την παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης
αυτού για 10 έτη, λόγος για τον οποίο εξάλλου απαιτείται οι υποψήφιοι να
υποβάλλουν εκ των προτέρων προσφορά και για την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών, γίνεται αντιληπτό ότι οι υπηρεσίες τούτες δεν λογίζονται ως
αντικείμενο δικαιώματος προαιρέσεως, το οποίο κατ’ουσίαν αφορά στην
επέκταση ποσοτικώς και ποιοτικώς του αρχικού αντικειμένου της σύμβασης,
αντιθέτως αποτελούν μέρος του αρχικού αντικειμένου της σύμβασης. Σε κάθε δε
περίπτωση, και ανεξαρτήτως του το ότι η παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας
και συντήρησης του υπό προμήθεια συστήματος δεν συνιστά ενεργοποίηση
δικαιώματος προαιρέσεως, η έλλειψη εκτίμησης της προϋπολογισθείσας αξίας
των εν λόγω υπηρεσιών ανάγεται σε ουσιώδη έλλειψη της διακήρυξης,
δεδομένων ότι οι υπηρεσίες αυτές, ως προκύπτει εκ των όρων της διακήρυξης,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κύριου αντικειμένου της σύμβασης και ότι
το κόστος παροχής τους αξιολογείται για την ανάδειξη του αναδόχου, με
περαιτέρω

συνέπεια

η

έλλειψη

αυτή

να

επιδρά

στο

δικαίωμα

των

ενδιαφερομένων να συμμετέχουν στον υπόψη διαγωνισμό να διαθέτουν όλες τις
ουσιώδεις και απαραίτητες πληροφορίες ώστε να κρίνουν εάν θα υποβάλλουν
την προσφορά τους σε αυτόν ή όχι, καθιστώντας ως εκ τούτου βάσιμο τον
πρώτο λόγο προσφυγής.
16. Επειδή, περαιτέρω, με το άρθρο 18 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 18
της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ) με τίτλο «Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» προβλέπεται 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
18
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δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας
του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό
περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται
τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό
την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών
φορέων».
17. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 με τίτλο : «Τεχνικές
προδιαγραφές» του Ν. 4412/2016 (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), ορίζεται
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 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,
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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. […]5.
Όταν η αναθέτουσα αρχή 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 υπηρεσία 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
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επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα
αρχή». Περαιτέρω, με το άρθρο 56 του ν. 4412/2016 (άρθρο 44 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) με τίτλο : «Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά
μέσα» ορίζεται ότι : «1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους
οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από οργανισμό
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον
οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους
εκτέλεσης της σύμβασης. Αν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή
πιστοποιητικών εκδιδόμενων από συγκεκριμένο οργανισμό αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους
ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Για τους σκοπούς
της παρούσας παραγράφου, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι
ένας οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών πιστοποίησης
και επιθεώρησης και είναι διαπιστευμένος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2. Οι
αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από
αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν έχει
πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στην
παράγραφος 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών
προθεσμιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς
παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που
ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους
εκτέλεσης της σύμβασης […]»
18. Επειδή, ως γίνεται δεκτό κατά πάγια νομολογία, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή είναι, κατ’ αρχήν, ελεύθερη να διαμορφώνει κατά την κρίση
της τους όρους της διακήρυξης για την ανάθεση της σύμβασης, καθορίζοντας
τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ανάγκες της από ποσοτική και
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ποιοτική άποψη, με αποτέλεσμα η θέσπιση με την διακήρυξη των όρων και
προδιαγραφών που η αρχή κρίνει πρόσφορες ή αναγκαίες για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αναγκών της να μη συνιστά παράβαση των κανόνων
ανταγωνισμού εκ μόνου του λόγου ότι συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής στον
διαγωνισμό ή καθιστά ουσιωδώς δυσχερή την συμμετοχή σ’ αυτόν των
διαγωνιζομένων, των οποίων η προσφορά δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτές,
(ΣτΕ Ε.Α. 9/2015, 354/2014, 1140/2010 κ.ά.), οι επίμαχες προδιαγραφές και οι
όροι της διακήρυξης πρέπει να ελέγχονται από της απόψεως της τηρήσεως της
αρχής της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, της απαγόρευσης των
διακρίσεων καθώς και της αρχής της αναλογικότητας (ΣτΕ Ε.Α. 9/2015,
354/2014, 415/14, 257/2010 κ.ά.).
19. Επειδή, με το δεύτερο λόγο προσφυγής της, η προσφεύγουσα
ισχυρίζεται ότι μη νόμιμα απαιτείται κατά τους όρους της υπόψη διακήρυξης το
αυτόματο κέντρο προτεραιότητας πηγών οξυγόνου να φέρει, πέραν του
ζητούμενου ISO 10083, και πιστοποίηση CE ιατροτεχνολογικού προϊόντος,
θέτοντας ως εκ τούτου μία πρόσθετη τεχνική προδιαγραφή. Ο λόγος αυτός
απορρίπτεται ως αβάσιμος καθότι, όπως συνάγεται από τους όρους του
Παραρτήματος Ι της υπόψη Διακήρυξης (σελ. 35-45), το υπό προμήθεια
σύστημα τροφοδοσίας οξυγόνου με μονάδα παραγωγής οξυγόνου απαρτίζεται
από επιμέρους ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία εγκαθίσταται και
συνδέονται μεταξύ τους κατάλληλα για τη λειτουργία του συστήματος,
δεδομένου δε ότι το όλο σύστημα τροφοδοσίας οξυγόνου απαιτείται να φέρει
πιστοποίηση CE, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής συνάγεται
ότι, την αυτή πιστοποίηση πρέπει να φέρουν και τα επιμέρους ιατροτεχνολογικά
προϊόντα που συνιστούν τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό για τη λειτουργία
του συστήματος, όπως τούτο ρητά απαιτείται κατά τους όρους της υπόψη
διακήρυξης (σελ. 32-33) και περαιτέρω υποστηρίζεται και με το έγγραφο
απόψεων της αναθέτουσας αρχής.
20. Επειδή, με τον τρίτο λόγο προσφυγής της η προσφεύγουσα
προσβάλλει την προδιαγραφή της διακήρυξης κατά την οποία απαιτείται η
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γραμμή παραγωγής αερίου οξυγόνου να έχει θερμοκρασία από 0 έως +45 Ο C,
απαίτηση η οποία είναι καθόλα περιττή και περιορίζει αδικαιολόγητα τον
ελεύθερο ανταγωνισμό, καθότι οι υποδομές εγκατάστασης του εξοπλισμού
ζητείται από τη διακήρυξη να κατασκευαστούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, ο
οποίος και θα τοποθετήσει τον εξοπλισμό σε κλειστό χώρο, με παράλληλη
διασφάλιση μέσω διατάξεων απαγωγής της θερμότητας και κλιματιστικών
ψύξης της ύπαρξης μίας θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου κατάλληλης και
σύμφωνης με το σχετικό πρότυπο ISO10083, που απαιτείται να κυμαίνεται
μεταξύ 10 και 40°C . Παρόλα αυτά, όπως αναλυτικά εκθέτει η αναθέτουσα αρχή
με τις απόψεις της, η σκοπιμότητα της εν λόγω προδιαγραφής δεν αφορά στη
διασφάλιση της θερμοκρασίας του αέρα στο χώρο εγκατάστασης του
συμπυκνωτή του συστήματος, η οποία προφανώς ελέγχεται με σύστημα
κλιματισμού, αλλά στοχεύει στη διασφάλιση της δυνατότητας λειτουργίας όλων
των επιμέρους στοιχείων του εξοπλισμού του συστήματος στα θερμοκρασιακά
όρια που θέτει η εν λόγω προδιαγραφή, ώστε να καλύπτεται και η περίπτωση
αστοχίας του συστήματος κλιματισμού, δεδομένου ότι θα χρειαστεί ο
συμπιεστής,

όπως

και

τα

λοιπά

ενεργά

μέρη

του

συστήματος,

να

αναρροφήσουν αέρα που θα προσεγγίζει τους 45 ο C. Συνεπώς, γίνεται
αντιληπτό ότι η προσβαλλόμενη προδιαγραφή έχει τεθεί από την αναθέτουσα
αρχή για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του συστήματος ακόμα και σε
οριακές θερμοκρασίες, σκοπιμότητα η οποία ουδόλως εξαντλείται απλώς και
μόνον στην εξασφάλιση μιας κατάλληλης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου για
τη λειτουργία του συστήματος, σύμφωνης με το πρότυπο ISO10083 που απαιτεί
θερμοκρασία μεταξύ 10 και 40°C, όπως προβάλλει η προσφεύγουσα,
απορριπτομένου ως εκ τούτου ως αβάσιμου του τρίτου λόγου προσφυγής.
21. Επειδή, με τον τέταρτο λόγο προσφυγής της η προσφεύγουσα
βάλλει κατά της προδιαγραφής με την οποία απαιτείται το υπό προμήθεια
σύστημα ελέγχου, συναγερμών και τηλεπιτήρησης να έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθεί την πίεση και τη στάθμη της δεξαμενής υγρού Ο2, ισχυριζόμενη
ότι η εν λόγω προδιαγραφή έχει τεθεί άνευ νόμιμου λόγου και κατά παράβαση
των

αρχών

της

αναλογικότητας,

της
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ανταγωνισμού καθότι, κατά τους ισχυρισμούς της, κανείς υποψήφιος δεν μπορεί
να εγγυηθεί ότι θα παραδώσει και θα διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης τέτοιο σύστημα τηλεμετρίας/ τηλεπιτήρησης για την παρακολούθηση
της πίεσης και στάθμης δεξαμενής υγρού 02, διότι η υπόψη τεχνική δυνατότητα
εξαρτάται από τον τύπο της δεξαμενής και από τη συμβατότητα της εκάστοτε
δεξαμενής με το σύστημα ελέγχου, συναγερμού και τηλεπιτήρησης που κάθε
ανάδοχος αποσκοπεί να τοποθετήσει, δεδομένου ότι δεν είναι όλα τα
συστήματα συμβατά με κάθε είδους δεξαμενή. Ο ισχυρισμός αυτός της
προσφεύγουσα απορρίπτεται ως αβάσιμος καθώς η επίμαχη προδιαγραφή έχει
την έννοια να διασφαλίσει ότι με βάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του το υπό
προμήθεια αυτόματο σύστημα ελέγχου, συναγερμών και τηλεπιτήρησης θα έχει
τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πίεση και τη στάθμη δεξαμενής υγρού Ο2,
μία παράμετρος ιδιαίτερη κρίσιμη για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος,
χωρίς σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να δεσμεύονται εκ
του όρου τούτου να παρέχουν ένα σύστημα συμβατό με κάθε τύπο δεξαμενής.
Όπως άλλωστε σημειώνει η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις της η προμήθεια
της δεξαμενής υγρού οξυγόνου είναι αντικείμενο άλλου διαγωνισμού και
προφανώς στο πλαίσιο διενέργειας αυτού θα ζητηθεί να υπάρχει συμβατότητα
με το σύστημα παραγωγής οξυγόνου σε όλα τα σημεία του.
22. Επειδή, με τον πέμπτο λόγο προσφυγής της η προσφεύγουσα
βάλλει κατά των προδιαγραφών της διακήρυξης με τις οποίες αναφέρεται στη
σελ. 42 ότι : «τυχόν εργασίες τροποποίησης του χώρου εγκατάστασης καθώς
επίσης και η έκδοση τυχόν αδειοδοτήσεων θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου»
και στη σελ. 52 ότι : «η ημερομηνία παραλαβής θα οριστεί έως τέσσερις μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης ή μη παραλαβής,
τα έξοδα λειτουργίας της υφιστάμενης εγκατάστασης τα έξοδα λειτουργίας της
υφιστάμενης εγκατάστασης (προμήθεια οξυγόνου κλπ) μέχρι να παραληφθεί η
νέα εγκατάσταση τα αναλαμβάνει ο Ανάδοχος», ισχυριζόμενη ότι στο μέτρο που
δια των όρων αυτών ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα
λειτουργίας της υφιστάμενης εγκατάστασης μέχρι να παραληφθεί η νέα
εγκατάσταση, όταν ο χρόνος παραλαβής της τελευταίας εξαρτάται από
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παράγοντες εκτός της σφαίρας επιρροής του, όπως η έκδοση σειράς αδειών
από τις εκάστοτε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες,

δημιουργείται μεγάλος

οικονομικός κίνδυνος για κάθε συνετό επιχειρηματία που επιθυμεί να συμμετέχει
στον εν λόγω διαγωνισμό, όπως η ίδια, αποκλείοντας εν τέλει τη συμμετοχή της.
Επί του λόγου αυτού η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις της ανταπαντά ότι :
«εάν απαιτηθούν αδειοδοτήσεις ο χρόνος έκδοσης των οποίων δεν εξαρτάται
από τον ανάδοχο, η προθεσμία παραλαβής θα ρυθμίζεται αναλόγως», θέση δια
της οποίας συνάγεται εμμέσως αφενός μεν ότι οι επίμαχοι όροι τίθενται
ασαφώς, καθότι δεν προσδιορίζεται το είδος των αδειοδοτήσεων που
απαιτούνται, όπως και εάν ή/και ποιες από αυτές πρέπει να φέρει ο εκάστοτε
ανάδοχος, αφετέρου δε

ότι εκ των όρων τούτων τίθενται σε κίνδυνο

δυσανάλογο των συμφερόντων και επιδιώξεών τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι, με
συνέπεια ο σχετικός λόγος προσφυγής να γίνεται δεκτός ως βάσιμος.
23. Επειδή, με τον έκτο λόγο προσφυγής της η προσφεύγουσα
ισχυρίζεται ότι οι όροι της διακήρυξης κατά τους οποίους στη σελ 32 αναφέρεται
ότι: «στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα κόστη εργασιών και
υλικών - ανταλλακτικών προληπτικής ή και έκτακτης συντήρησης (έκτακτες
βλάβες κάθε είδους για οποιοδήποτε μέρος της εγκατάστασης)», στη σελ. 48
απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει
ότι : «Αναλαμβάνω την υποχρέωση και την ευθύνη, σε κάθε περίπτωση, και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες, να λειτουργώ και να συντηρώ την εγκατάσταση για 10
έτη, εφόσον το ζητήσει το Νοσοκομείο» και στη σελ. 48 απαιτείται ότι «στο
κόστος λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας ανά έτος λειτουργίας, θα
συμπεριλαμβάνεται η πλήρης συντήρηση δηλαδή κάθε είδους εργασία,
οτιδήποτε αναλώσιμα υλικά και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την
αδιάλειπτη

και

ασφαλή

λειτουργία

της

εγκατάστασης

για

XΙΣ

έτη.

Περιλαμβάνονται κόστη αποκατάστασης έκτακτων βλαβών» τίθενται κατά
παράβαση των αρχών της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων στο μέτρο που, ως οι εν λόγω όροι τίθενται, απαιτείται από τον
ανάδοχο η ανάληψη όλου του κινδύνου λειτουργίας/συντήρησης, ακόμα και για
περιστατικά έκτακτα ή/και ανωτέρας βίας (π.χ. φυσικά φαινόμενα), για βλάβες
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που οφείλονται σε λειτουργία εκτός προδιαγραφών (π.χ. θερμοκρασίες
περιβάλλοντος εκτός εύρους) ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τρίτους
και ως εκ τούτου αξιώνεται η ανάληψη μεγάλου κινδύνου από μέρους του. Εν
προκειμένω, εκ του περιεχομένου των ως άνω όρων προκύπτει ότι αυτοί
αποτελούν άμεση συνάρτηση των όρων κατά τους οποίους ο υποψήφιος
ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του
υπό προμήθεια συστήματος, προσφέροντας στην οικονομική του προσφορά και
χωριστό τίμημα για τη σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης, χωρίς παρόλα
αυτά οι υπηρεσίες αυτές να έχουν προϋπολογισθεί από την αναθέτουσα αρχή,
όπως οι όροι αυτοί προσβάλλονται με τον πρώτο λόγο προσφυγής. Συνεπώς,
οι

σχετικοί

όροι

τίθενται

πράγματι

κατά

παράβαση

της

αρχής

της

αναλογικότητας στο μέτρο που αν και μη νόμιμα δεν προσδιορίζεται η η
εκτιμώμενη αξία παροχής των υπηρεσιών αυτών, για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στις σκέψεις 11-15 της παρούσας, απαιτείται άνευ
ετέρου η ανάληψη εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου όλων των δαπανών
που μπορεί να ανακύψουν κατά την παροχή των υπηρεσιών τούτων, γενομένου
ως εκ τούτου δεκτού του έκτου λόγου προσφυγής.
24. Επειδή, με τον έβδομο λόγο προσφυγής της η προσφεύγουσα
ισχυρίζεται ότι ο όρος κατά τον οποίο απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος να
εγγυάται τη Μέση Ενεργειακή Κατανάλωση για 10 έτη, με ρήτρα χρέωσης της
πιθανής υπέρβασης, τίθεται κατά παράβαση των αρχών της αναλογικότητας,
της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού διότι, κατά τους ισχυρισμούς
του, αφενός μεν το ανά έτος κόστος ενέργειας για μια τέτοια εγκατάσταση
ανέρχεται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσά (μεταξύ 48.000 και 72.000 ευρώ), αφετέρου
δε ο υποψήφιος ανάδοχος δε δύναται να εγγυηθεί τη μέση ενεργειακή
κατανάλωση για 10 έτη και να αναλάβει το κόστος υπέρβασης αυτής, όταν δε
διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, όπως το προφίλ κατανάλωσης του νοσοκομείου
κ.τ.λ. και όταν δε γνωρίζει εάν τελικά θα έχει ο ίδιος την ευθύνη συντήρησης και
λειτουργίας (σε περίπτωση που το Νοσοκομείο δεν ζητήσει μονομερώς την
ενεργοποίηση της σύμβασης ως προς τη συντήρηση). Πράγματι, εκ του
περιεχομένου του όρου τούτου προκύπτει ότι, η απαίτηση ο υποψήφιος
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ανάδοχος να εγγυάται εκ των προτέρων τα επίπεδα μέσης ενεργειακής
κατανάλωσης του υπό προμήθεια-εγκατάσταση συστήματος σε βάθος 10 ετών,
χωρίς η αναθέτουσα αρχή να εγγυάται αντίστοιχα το προφίλ κατανάλωσης του
νοσοκομείου, αλλά και χωρίς να παρέχει στους υποψηφίους συγκεκριμένα και
αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας του νοσοκομείου
ανά μήνα και ανά έτος, όπως αυτά εξάγονται από μετρήσεις προηγούμενων
ετών, και μάλιστα επιβάλλοντας σε βάρος των υποψηφίων ρήτρα χρέωσης της
πιθανής υπέρβασης, συνιστά όρο δυσανάλογο και παράνομο σε σχέση με τον
επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος, όπως σημειώνει η αναθέτουσα αρχή με τις
απόψεις της, έγκειται στο ότι το εγγυημένο κόστος λειτουργίας αποτελεί
οικονομικό και ποιοτικό στοιχείο σημαντικό για την επιλογή του αναδόχου, ώστε
να είναι οικονομικά συμφέρουσα η εγκατάσταση για το νοσοκομείο, με συνέπεια
να γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο έβδομος λόγος προσφυγής.
25. Επειδή, με τον όγδοο λόγο προσφυγής της η προσφεύγουσα
βάλλει κατά των όρων του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης (σελ. 48-49) με τους
οποίους απαιτείται ότι : α) ο ανάδοχος θα εγγυάται την πλήρη και αδιάλειπτη
παραγωγή της προσφερθείσας ποσότητας και ποιότητας οξυγόνου στο
νοσοκομείο και ότι β) στον ανάδοχο θα χρεώνεται υπό τη μορφή ποινής η
χρεούμενη ποσότητα που θα υπερβαίνει το 0,3% των συνολικών ετησίων
παραλαβών από τον ανάδοχο, με την ποσότητα αυτή του 0,3% (μέχρι την
οποία δεν θα πληρώνει ποινή ο ανάδοχος) να ορίζονται ως Απώλειες Φυσικής
Εξαέρωσης, ισχυριζόμενη για τον μεν α) όρο ότι, εφόσον αποκλειστικά αρμόδια
για την προμήθεια υγρού οξυγόνου είναι η αναθέτουσα αρχή, η οποία θα
προμηθεύεται αυτό από τρίτους οικονομικούς φορείς, άνευ νόμιμου λόγου
απαιτείται από τον υποψήφιο ανάδοχο να εγγυάται την αδιάλειπτη, επαρκή και
ασφαλή τροφοδοσία οξυγόνου στο νοσοκομείο, για το δε β) όρο ότι είναι μη
νόμιμος, καθότι η αναθέτουσα αρχή δε μπορεί να τεκμηριώσει πως προκύπτει
ότι οι απώλειες φυσικής εξαέρωσης της δεξαμενής υγρού οξυγόνου είναι έως
0,3% της ετήσιας παραδιδόμενης ποσότητας, ποσοστό πέραν του οποίου η
χρεούμενη ποσότητα θα επιβαρύνει υπό τη μορφή ποινής τον υποψήφιο
ανάδοχο. Τους ισχυρισμούς αυτούς αντικρούει η αναθέτουσα αρχή με τις
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απόψεις της υποστηρίζοντας αναφορικά με τον α) προσβαλλόμενο όρο ότι
εύλογα ζητείται από τον ανάδοχο η πλήρης και αδιάλειπτη τροφοδοσία με
οξυγόνο διασφαλίζοντας τον τομέα ευθύνης του, δηλαδή την παραγωγή της
κύριας γραμμής, τη συντήρηση της εγκατάστασης

και την επιτήρηση του

συνόλου του συστήματος καθώς πρόκειται για κρίσιμη λειτουργία για την
ασφάλεια του νοσοκομείου, ενώ τυχόν ανεπάρκεια οξυγόνου στη δευτερεύουσα
ή την εφεδρική πηγή είναι προφανώς ευθύνη του νοσοκομείου που
προμηθεύεται το οξυγόνο.

Περαιτέρω, αναφορικά με το β) προσβαλλόμενο

όρο, η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει ότι οι απώλειες φυσικής εξαέρωσης δεν
είναι δυνατόν να προσδιορίζονται απόλυτα και ως εκ τούτου ο οικονομικός
φορέας μπορεί να κάνει ελεύθερα τις εκτιμήσεις του, για να τις συμπεριλάβει
στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας για το οποίο δεν υπάρχει περιορισμός.
Από την πρόσθετη, κατά τα ανωτέρω, αιτιολογία που πηγάζει από τις απόψεις
της αναθέτουσας αρχής γίνεται εμμέσως αντιληπτό ότι ο προσβαλλόμενος α)
όρος, ως τίθεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης, αφορά αποκλειστικά και
μόνον στην παραγωγή οξυγόνου που προέρχεται από την κύρια γραμμή του
συστήματος, και όχι από τη δευτερεύουσα και εφεδρική γραμμή αυτού, και
συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής θα πρέπει να γίνει δεκτός μόνον κατά το
μέτρο που η προσβαλλόμενη απαίτηση ο ανάδοχος να εγγυάται την πλήρη και
αδιάλειπτη παραγωγή της προσφερθείσας ποσότητας και ποιότητας οξυγόνου
στο νοσοκομείο δεν προβλέπεται ρητώς ότι αφορά στο οξυγόνο που
προέρχεται από την

κύρια γραμμή παραγωγής. Ομοίως, από την ως άνω

αιτιολογία της αναθέτουσας αρχής συνάγεται εμμέσως ότι ο υπολογισμός των
απωλειών φυσικής εξαέρωσης σε συγκεκριμένο ποσοστό (0,3%), ως τούτο
τίθεται με τον προσβαλλόμενο όρο β), δεν προκύπτει από συγκεκριμένα
αριθμητικά στοιχεία και υπολογισμούς, με συνέπεια εκ του λόγου τούτου να μη
συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας ο ανάδοχος να χρεώνεται υπό τη
μορφή ποινής την ποσότητα που υπερβαίνει το συγκεκριμένο ποσοστό. Ως εκ
τούτου και με το σκεπτικό που εκτίθεται στην παρούσα σκέψη γίνεται δεκτός ως
βάσιμος και ο όγδοος λόγος προσφυγής.
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26.

Επειδή,

τέλος, με

τον ένατο

λόγο

προσφυγής της η

προσφεύγουσα βάλλει κατά της προδιαγραφής του Παραρτήματος Ι της
διακήρυξης (σελ. 39) όπου αναφέρεται ότι : «σε περίπτωση που η καθαρότητα
του οξυγόνου υπερβεί τα επιθυμητά όρια, πρέπει να υπάρχει ένδειξη εάν η
υπέρβαση προέρχεται είτε από μεγαλύτερη παραγωγή οξυγόνου από τα
ονομαστικά δεδομένα της γεννήτριας, είτε από φθορά του προσροφητικού
υλικού», ισχυριζόμενη ότι η απαίτηση τούτη είναι εσφαλμένη, αντιφατική,
περιορίζει δε άνευ αντικειμενικής αιτιολογίας τον ανταγωνισμό, και εμποδίζει τη
συμμετοχή της ιδίας στο διαγωνισμό, καθότι η προσφεύγουσα δεν είναι σε θέση
να αναπαράγει αντιπροσωπευτική ένδειξη της κατάστασης του προσροφητικού
υλικού εντός ενός κλειστού και στεγανού θαλάμου πλήρους προσροφητικού
υλικού, τεχνική δυνατότητα η οποία δεν εντάσσεται στις προδιαγραφές ISO
10083, με αποτέλεσμα η επίδικη αυτή απαίτηση της διακήρυξης να εισάγει
τεχνική προδιαγραφή μη νόμιμη, καθώς δεν προσδιορίζεται σε ποια νομοθεσία
τίθεται η σχετική απαίτηση, ούτε και ο τεχνικός λόγος ή ανάγκη που θα πρέπει,
παρά το γεγονός ότι ο νομοθέτης δεν το απαιτεί, αυτή να παρέχεται από τον
ανάδοχο. Παρόλα αυτά το δικαιολογητικό λόγο που τίθεται η απαίτηση αυτή
εκθέτει η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις της όπου εξηγείται ότι ο μοναδικός
λόγος υπέρβασης των ορίων καθαρότητας του παραγόμενου οξυγόνου που
είναι 93±3% είναι η ενεργοποίηση της δευτερεύουσας ή της εφεδρικής πηγής,
ενδεχόμενο το οποίο μπορεί να συμβεί είτε στην περίπτωση απαίτησης
μεγαλύτερης παροχής (το οποίο δεν αποτελεί ευθύνη του αναδόχου), είτε
δυσλειτουργίας του συστήματος (το οποίο αποτελεί ευθύνη του αναδόχου), και
ως εκ τούτου είναι απαραίτητο τα ενδεχόμενα αυτά να εντοπίζονται ώστε να
διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος. Από τα ανωτέρω συνάγεται
ότι με την επίμαχη προδιαγραφή περιγράφεται μια επιθυμητή δυνατότητα του
συστήματος να εντοπίζει την περίπτωση υπέρβασης των ορίων καθαρότητας
του παραγόμενου οξυγόνου σε συγκεκριμένες μόνον περιπτώσεις, και με
σκοπό την κατά το δυνατόν ομαλότερη λειτουργία του όλου συστήματος,
σκοπιμότητα η οποία κρίνεται εύλογη και σύννομη, σε καμία δε περίπτωση δεν
αρκούν οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας
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προς απόδειξη της βασιμότητας του οικείου λόγου προσφυγής, ούτε άλλωστε
γίνεται δεκτό το επιχείρημα ότι η ίδια δεν είναι σε θέση να προσφέρει τη
συγκεκριμένη προδιαγραφή, με συνέπεια να απορρίπτεται ως αβάσιμος ο
τελευταίος λόγος προσφυγής.
27. Επειδή, κατά τα διαλαμβανόμενα ως άνω, απορρίπτονται ως
αβάσιμοι ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ο ένατος λόγος προσφυγής και
γίνονται δεκτοί ως βάσιμοι ο πρώτος, ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος και ο
όγδοος λόγος προσφυγής, όπως οι λόγοι τούτοι απαριθμούνται στο σκεπτικό
της παρούσας.
28. Επειδή, κατ’ακολουθία, η υπό κρίση Προσφυγή θα πρέπει να
γίνει εν μέρει δεκτή.
29. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που
κατέθεσε η προσφεύγουσα (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 228101208958
1002 0073) ποσού 1.612,91 €, πρέπει να επιστραφεί, σύμφωνα με το άρθρο
363 παρ. 5 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ. 39/2017.

Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται εν μέρει την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή.
Ακυρώνει τους όρους της με αριθ. 2/2018 Διακήρυξης του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου {…} με αντικείμενο τη διενέργεια
δημόσιου,

ηλεκτρονικού,

ανοικτού

διαγωνισμού

για

την

Προμήθεια,

Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ενός «Συστήματος τροφοδοσίας
οξυγόνου με μονάδα παραγωγής οξυγόνου για ιατρική χρήση» και δη κατά το
μέρος που αφορά τους όρους που προσβάλλονται με τον πρώτο, τον πέμπτο,
τον έκτο, τον έβδομο και τον όγδοο λόγο προσφυγής, όπως οι λόγοι αυτοί
απαριθμούνται και αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.
Ορίζει την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου (ηλεκτρονικό
παράβολο με κωδικό 228101208958 1002 0073) ποσού 1.612,91 €.
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 17 Σεπτεμβρίου
2018 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 3 Οκτωβρίου 2018.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης

Γεωργία Παν. Ντεμερούκα
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