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Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 18 Ιουνίου 2021, με την εξής σύνθεση: 

Νικόλαος Σαββίδης Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κορομπέλης και Ελισάβετ 

Αλαγιαλόγλου, Μέλη 

Για να εξετάσει την Προδικαστική Προσφυγή του άρθρου 360 του Ν. 

4412/2016 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 991 /11-05-2021 του oικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «...», όπως νομίμως εκπροσωπείται 

Κατά του Γενικού Καταστήματος Κράτησης ..., όπως νομίμως 

εκπροσωπείται 

Του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...», 

όπως νομίμως εκπροσωπείται 

Με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα αιτείται την 

ακύρωση της υπ’ αριθ. 7885οικ./28-04-2021 απόφασης του Γενικού 

Καταστήματος Κράτησης ... (εφεξής «η προσβαλλόμενη απόφαση»), στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 10082/18-11-2020 Διακήρυξης για την επιλογή 

αναδόχου της σύμβασης «Προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας του 

Καταστήματος Κράτησης ... για χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-10-

2021», κατά τα ειδικότερα προβαλλόμενα σε αυτήν. 

       Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε τον Εισηγητή, Κωνσταντίνο Κορομπέλη. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα,  

σκέφτηκε κατά το Νόμο και αποφάσισε τα εξής 
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1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί και 

δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και το άρθρο 5  παρ. 1 και 2  του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 

Α΄ 64), ποσού 600,00 ευρώ και με κωδικό ηλεκτρονικού παραβόλου αυτόματης 

δέσμευσης ...για την Κατηγορία 2 Ομάδα 13, «ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ» του υπόψη διαγωνισμού, για την 

οποία ασκείται η παρούσα προσφυγή και της οποίας Κατηγορίας η συνολική 

προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται σε ποσό, προ ΦΠΑ, 107.951,21 ευρώ.  

2. Επειδή, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10082/18-11-2020 Διακήρυξη του 

Δήμου ... (εφεξής «αναθέτουσα αρχή») προκηρύχθηκε ανοικτός, δημόσιος, 

διαγωνισμός, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και με αντικείμενο την επιλογή 

αναδόχου της σύμβασης «Προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας του 

Καταστήματος Κράτησης ... για χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-10-

2021»25570/28-12-2020, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή τη χαμηλότερη σταθερή τιμή 

για την Κατηγορία 1 καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής, για τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 

13 του Ν.3438/2006 εφόσον εκδίδεται δελτίο τιμών από την Περιφέρεια ..., για 

την Κατηγορία 2, για όλη την διάρκεια των συμβάσεων, προϋπολογισμού χωρίς 

ΦΠΑ 190.013,31 ευρώ. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 

28.11.2020 με ΑΔΑΜ ..., καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπου και 

έλαβε συστηµικό αριθµό με α/α .... Στην υπόψη διαγωνιστική διαδικασία 

συμμετείχε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «...», και ήδη προσφεύγων, 

μεταξύ άλλων και για την Κατηγορία 2 Ομάδα 13, «ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ». Με την υπ’ αριθ. 7885οικ./28-04-

2021 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ... με θέμα: «Έγκριση πρακτικών ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών αποσφράγισης και 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του με αριθ. πρωτ. 9891/12.11.2020 
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ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού (αρ. Διακήρυξης 04/2020, α/α 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: ...)», κηρύχθηκε ως οριστικός ανάδοχος για την Κατηγορία 2 

Ομάδα 13 «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ» ο οικονομικός 

φορέας με την επωνυμία «...». Κατά της απόφασης αυτής στρέφεται η 

προσφεύγουσα, ισχυριζόμενη ότι παρανόμως έγινε αποδεκτή η προσφορά του 

συνυποψηφίου της οικονομικού φορέα, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 

Προσφυγή. 

3. Επειδή, ο υπό κρίση διαγωνισμός, ως εκ του ύψους της συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης της υπό ανάθεσης σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ, 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (ΕΕ L 94), κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (στοιχ. α) [άρθρο 5 στοιχ. α του Ν. 4412/2016], όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2171 της 

Επιτροπής και εν συνεχεία με τον Κανονισμό 2019/1829, υπάγεται, όμως, 

ενόψει του ανωτέρω αντικειμένου του (προμήθεια), της συνολικής, χωρίς ΦΠΑ, 

εκτιµώµενης αξίας της σύμβασης, της νομικής φύσης της αναθέτουσας αρχής, 

που αποτελεί μη κεντρική κυβερνητική αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση 

και του χρόνου εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποστολή προς 

δημοσίευση της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290, 376 και 379 του Ν. 4412/2016 και 

στο Βιβλίο Ι (άρθρο 3 - 221) του Ν. 4412/2016, καθώς και στις οικείες διατάξεις 

του Βιβλίου IV αυτού και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π.  

4. Επειδή, εν γένει παραδεκτώς και με προφανές έννομο συμφέρον, 

η προσφεύγουσα ασκεί την υπό κρίση Προσφυγή της, σύμφωνα με τα άρθρα 

360 και 367 του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα 3 και 18 του Π.Δ. 39/2017, αφού 

συμμετείχε στην υπόψη διαγωνιστική διαδικασία, ισχυριζόμενη ότι μη νομίμως  

έγινε αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «...» και αναδείχθηκε αυτή οριστικός 

ανάδοχος για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΟΜΑΔΑ 13 «ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ». Περαιτέρω, έχει γίνει χρήση και 
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του τυποποιημένου εντύπου για την άσκηση της παρούσας Προσφυγής, κατ’ 

άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017, ενώ 

αυτή έχει κατατεθεί και εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρ. 1 (α) του άρθρου 

361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 (α) του Π.Δ. 39/2017, δοθέντος ότι 

η προσβαλλόμενη κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 29.04.2021 και η 

προσφυγή ασκήθηκε δια της κατάθεσής της στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού στις 10.05.2021, ήτοι εντός της νόμιμης δεκαήμερης προθεσμίας, 

κατά παρέκταση αυτής, καθώς η 9η.05.2021, ήταν ημέρα Κυριακή και συνεπώς 

εξαιρετέα (βλ. Α.Ε.Π.Π. 567/2018, 524/2018, 330/2018, 175/2017) και ως εκ 

τούτου νομίμως αυτή κατατέθηκε την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.  Κατ’ 

ακολουθίαν, η υπό εξέταση Προσφυγή είναι τυπικά παραδεκτή και θα πρέπει να 

εξεταστεί στην ουσία της.  

5. Επειδή, ετέρωθεν, εν γένει παραδεκτώς και με πρόδηλο έννομο 

συμφέρον παρεμβαίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 362 παρ. 1 και 3 

του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 7 του Π.Δ.39/2017, ο οικονομικός φορέας με 

με την επωνυμία «...», κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Παρέμβασή του. 

6. Επειδή, παραδεκτώς και εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 

365 του Ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 42 

του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52), η αναθέτουσα αρχή, με το υπ’ αριθ. 

5678/20.05.2021 έγγραφο απόψεών της εκφράζει τις απόψεις της επί της εν 

λόγω Προσφυγής, αιτούμενη την απόρριψη αυτής και τη διατήρηση της 

προσβαλλόμενης απόφασης, περαιτέρω δε, παραδεκτώς και εμπροθέσμως - 

σύμφωνα με τις προρρηθείσες διατάξεις - και η προσφεύγουσα υπέβαλε στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού το από 13.06.2021 Υπόμνημά της, 

αιτούμενη ό,τι και στην Προσφυγή της. 

7. Επειδή, το άρθρο 2.2.2. «Εγγύηση συμμετοχής» της Διακήρυξης 

ορίζει ότι «2.2.2.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού δύο τοις 

εκατό 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας 

δαπάνης των τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με όσα 

ειδικότερα ορίζονται στην υποενότητα 8 του παραρτήματος Β και της 

παραγράφου 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή της. [...] Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: 

α. την ημερομηνία έκδοσης, β. τον εκδότη, γ. την αναθέτουσα αρχή προς την 

οποία απευθύνονται, δ. τον αριθμό της εγγύησης, ε. το ποσό που καλύπτει η 

εγγύηση, στ. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης) ζ. Τον αριθμό της 

διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. η. Την 

ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 

διακήρυξη. θ. Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει 

ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και 

απευθύνεται. Τους όρους ότι: α Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. β Το ποσόν 

της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση. γ Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 

στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας 

υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς την εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω 

εγγύηση (προαναφερομενα α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ) απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων 

(προαναφερομενα α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ) μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων 

εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από 

την Υπηρεσία. Αν τα παραπάνω κύρια στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου 
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αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος 

αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία».  

8. Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται με την Προσφυγή της ότι η 

προσφορά του οικονομικού φορέα «...» τυγχάνει απορριπτέα κατ’ άρθρα 2.4.6. 

της Διακήρυξης, καθόσον στο Γραμμάτιο Είσπραξης Παρακαταθήκης Νο ... που 

αυτός κατέθεσε δεν αναφέρεται τα στοιχεία της παραγράφου ζ του άρθρου 

2.2.2. της Διακήρυξης, ήτοι ο αριθμός απόφασης της διακήρυξης ή ο αριθμός 

πρωτοκόλλου της, οι ομάδες για τις οποίες λαμβάνει μέρος ο οικονομικός 

φορέας, αλλά ούτε και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από την 

επισκόπηση του φακέλου προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας «...» κατέθεσε το 

υπ’ αριθ. ... Γραμμάτιο Είσπραξης Παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι 

«ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΊΝΕΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ... ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟ 01-01-2021 ΕΩΣ 31-10-2020. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016)». Στη συνέχεια, η 

Επιτροπή του διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η εν λόγω εγγυητική επιστολή 

περιελάμβανε την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την 

οποία απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την 

πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, αλλά και την αιτία, περιφραστικά, δηλαδή τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό που Θα γίνει από το Γενικό Κατάστημα Κράτησης ...για την 

ανάδειξη προμηθευτών αρτοτροφοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 

01/01/2021 έως 31/10/2020. Ωστόσο, διαπιστώνοντας το προφανώς άτοπο του 

αναγραφόμενου ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ήτοι ότι ο διαγωνισμός αφορά 

την ανάδειξη προμηθευτών αρτοτροφοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 

01/01/2021 έως 31/10/2020, ζήτησε εγγράφως μέσω της πύλης του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. διευκρινήσεις, επί των οποίων προσκομίσθηκε από τον εν λόγω 

οικονομικό φορέα η από 30.12.2020 βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων στην οποία αναγράφεται ότι «… στο με αρ. .../03-12-2020 
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γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Καταστήματος Κράτησης Β Τύπου … 

εκ παραδρομής γράφτηκε ότι το αφορόν χρονικό διάστημα είναι «από 

01/01/2021 έως 31/10/2020» αντί του ορθού «από ο1/01/2021 έως 

31/10/2021». Επίσης, συμπληρώνεται ότι η εγγύηση διέπεται από ό,τι ορίζεται 

στην με αρ. 4/2020, 9891/12-11-2020 Διακήρυξη του Γενικού Καταστήματος 

Κράτησης ...». Από τη θεώρηση του υπόψη υπ’ αριθ. ... Γραμματίου Είσπραξης 

Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προκύπτει ότι 

αναγράφονται σε αυτό τα απαιτούμενα από το άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης 

στοιχεία, αφού αναφέρονται σε αυτό η ημερομηνία έκδοσης, ο εκδότης, η 

υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, ο αριθμό της εγγύησης, το ποσό που 

καλύπτει, η πλήρης επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, αλλά και η αιτία, περιφραστικά για την οποία 

αυτό εκδόθηκε, δηλαδή ότι αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα γίνει 

από το Γενικό Κατάστημα Κράτησης ...για την ανάδειξη προμηθευτών 

αρτοτροφοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως 31/10/2020. 

Και, ναι μεν στην επίμαχη εγγυητική επιστολή δεν αναφέρεται ο αριθμός της 

Διακήρυξης του διαγωνισμού, εντούτοις, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι από την 

τελολογική ερμηνεία του άρθρου 2.2.2 της Διακήρυξης προκύπτει ότι στο επί 

ποινή αποκλεισμού περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής δεν αναφέρεται στη 

μονοσήμαντα αναγραφή του αριθμού της Διακήρυξης, αλλά ότι από το 

περιεχόμενο και τα στοιχεία αυτής προκύπτει ο διαγωνισμός τον οποίον αφορά, 

για την ανάθεση του οποίου συμμετείχε ο οικονομικός φορέας και για τον οποίο 

εκδόθηκε η επίμαχη εγγυητική επιστολή, προϋπόθεση που εν προκειμένω 

πληρούται, καθόσον από το σώμα του εν λόγω προσκομισθέντος γραμματίου 

παρακαταθήκης προκύπτει η περιφραστική αναφορά της διαγωνιστικής 

διαδικασίας για την οποία αυτό εκδόθηκε. Κατά συνέπεια, δεν ήταν άνευ ετέρου 

αποκλειστέα η προσφορά του οικονομικού φορέα «...», αφού δεν προκύπτει ότι 

η παράλειψη αναγραφής του αριθμού της Διακήρυξης στο εν λόγω γραμμάτιο 

παρακαταθήκης μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στον εκδότη της εγγύησης 

σε σχέση με τη δέσμευσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης για την τυχόν 

αθέτηση των υποχρεώσεων του εν λόγω οικονομικού φορέα ένεκα της 
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συμμετοχής του στον επίμαχο διαγωνισμό – κάτι εξάλλου που ουδόλως 

ισχυρίζεται και η προσφεύγουσα - περίπτωση που πιθανόν να συνέτρεχε, αν 

κατά την ίδια ημερομηνία διεξαγωγής του η αυτή αναθέτουσα αρχή διενεργούσε 

και δεύτερο διαγωνισμό για την ανάθεση της αυτής σύμβασης με τον ίδιο τίτλο 

και ίδιο ποσό καταβαλλόμενης εγγύησης συμμετοχής. Συνακόλουθα, η 

παράλειψη αναγραφής του αριθμού της διακήρυξης δεν προκύπτει ότι επιδρά 

στο κύρος της, που συνίσταται στη μνεία των απαραίτητων στοιχείων, από τα 

οποία να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του σκοπού, στον οποίο αποβλέπει ο 

νομοθέτης, της άμεσης δηλαδή και απρόσκοπτης καταβολής στην αναθέτουσα 

αρχή του ποσού της εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση αθέτησης από το 

συμμετέχοντα σε συγκεκριμένο διαγωνισμό των συναφών υποχρεώσεών του. 

Αντιθέτως, και ανεξαρτήτως αν αναφέρονται στη διακήρυξη ως υποχρεωτικά 

στοιχεία του περιεχομένου της, έχει κριθεί (πρβλ. ΔΕφΑθ 317/2018, ΕΣ Τμ. VI 

1330/2018, 1876/2017, ΑΕΠΠ 829/2018, 843/2018) ότι συνιστούν επουσιώδη 

σφάλματα της εγγυητικής επιστολής που δεν επιδρούν στο κύρος της, ελλείψεις 

ή σφάλματα στο περιεχόμενό της, όταν δεν γεννάται σύγχυση ως προς την 

ταυτότητα του υπέρ ου η εγγύηση και γενικά από το περιεχόμενο της δεν 

καταλείπεται αμφιβολία ως προς τη δέσμευση του εγγυητή (βλ. ΣτΕ 1073/1993) 

και άλλα ήσσονος σημασίας σφάλματα, ενώ υφίσταται σε κάθε περίπτωση 

δυνατότητα θεραπείας της πλημμέλειας της εγγυητικής επιστολής σε 

περίπτωση προφανούς παραδρομής οφειλόμενης στην ίδια την εγγυήτρια 

τράπεζα, η οποία και αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 72/2020), 

ως εν προκειμένω σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ως εκ τούτου, εφόσον 

από τα λοιπά μνημονευόμενα στην εγγυητική επιστολή στοιχεία προκύπτει 

χωρίς αμφιβολία ότι αυτή αφορά πράγματι συγκεκριμένο συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό και ότι αυτός δεσμεύεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

θέτει η Διακήρυξη του υπό κρίση διαγωνισμού, περίπτωση που συντρέχει με 

την επίμαχη εγγυητική επιστολή του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα «...», 

αυτή είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στον όρο 2.2.2. της Διακήρυξης, αφού 

προκύπτει τόσο η διαγωνιστική διαδικασία που αυτή αφορά, όσο και το χρονικό 

διάστημα που αφορά η προμήθεια του διαγωνισμού, καθότι κατά λογική 



 
 

Αριθμός απόφασης: 1159/2021 

 

9 
 
 

ακολουθία το χρονικό διάστημα από «01/01/2021 έως 31/10/2020» που 

αναγράφεται προκύπτει ότι αφορά το ορθό διάστημα από 01/01/2021 έως 

31/10/2021. Σε κάθε δε περίπτωση, νομίμως, οι επουσιώδεις αυτές 

παραλείψεις, ήτοι του αριθμού της Διακήρυξης και η εκ παραδρομής 

λανθασμένη αναφορά του χρονικού διαστήματος που αφορά ο διαγωνισμός, 

διευκρινίσθηκαν κατ’ άρθρο 102 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα 

κριθέντα ανωτέρω.  

9. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί η Προσφυγή και 

να γίνει δεκτή η Παρέμβαση, σύμφωνα με ό,τι κρίθηκε ανωτέρω, το δε 

παράβολο, που κατέθεσε η προσφεύγουσα να καταπέσει, σύμφωνα με τα 

άρθρα 363 παρ. 5 του Ν.4412/2016 και 5 παρ. 5 του Π.Δ. 39/2017.  

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την Προσφυγή. 

Δέχεται την Παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου.  

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 7 Ιουνίου 2021 και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 29 Ιουνίου 2021 από τον αναπληρώνων Πρόεδρο 

του 2ου Κλιμακίου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 71/28.06.2021 Πράξης του Προέδρου 

ΑΕΠΠ. 

 

      O Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας 

           Χρήστος Σώκος                              Μιχαήλ Σοφιανός 

 


