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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο ζηηο 21.03.2018 κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξφεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη 

Διηζάβεη Αιαγηαιφγινπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 12.02.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην 

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

κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 147/14.01.2018 ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], πνπ 

εδξεχεη ζηνλ […], φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη. 

Καηά ησλ ππ’ αξηζκ. 4/179//2018 θαη 1/46/2018 απνθάζεσλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο […], αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζκ. 46152/2018 

Γηαθήξπμε, κε ηελ νπνία πξνθεξχρζεθε αλνηθηφο, δεκφζηνο, ειεθηξνληθφο 

δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηελ νκάδα Α1, γηα ηελ νπνία 

αζθείηαη ε ελ ιφγσ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, γηα ηελ επηινγή αλαδφρσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο θαη ηξνθίκσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ 

ΤΛΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΠΡΟ 

ΣΟΤ ΑΠΟΡΟΤ (ΣΔΒΑ) 2014 – 2020», ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε 1.497.136,30 €, πιένλ Φ.Π.Α. 

Σσλ παξεκβαηλφλησλ, […], θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], ε 

νπνία εδξεχεη ζηα […], φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη θαη νη νπνίνη θαηέζεζαλ ηηο 

κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ΠΑΡ/67/20.02.2018 θαη ΠΑΡ/76/23.02.2018 Παξεκβάζεηο, 

αληίζηνηρα. 
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Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ 

αθχξσζε ησλ αλσηέξσ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ θαηά ην ζθέινο πνπ κε 

απηέο α) έγηλαλ δεθηέο νη πξνζθνξέο έηεξσλ ζπλδηαγσληδφκελσλ εηαηξεηψλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ησλ […], β) αλαβιήζεθε ε έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 1/21.12.2017 

πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ππφςε δηαγσληζκνχ θαη απνθαζίζηεθε ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 

4412/2016, θαζψο θαη γ) λα απνξξηθζνχλ νη πξνζθνξέο ησλ […] γηα ηελ Οκάδα 

Α θαη ηνπο Σνκείο Άξηαο, Θεζπξσηίαο θαη Πξέβεδαο, […] γηα ηελ Οκάδα Α θαη 

ηνπο Σνκείο Άξηαο, Θεζπξσηίαο θαη Πξέβεδαο θαη […] γηα ηελ Οκάδα Α θαη ηνλ 

Σνκέα Άξηαο, αθνχ - σο ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη - παξαβηάδεηαη ε 

λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Με ηηο αλσηέξσ Παξεκβάζεηο, νη παξεκβαίλνληεο αηηνχληαη ηελ 

απφξξηςε ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο θαηά ην ζθέινο πνπ κε απηήλ ζίγνληαη νη 

πξνζθνξέο ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ, 

θαζψο θαη λα απνξξηθζεί ην αίηεκα αλαζηνιήο εθηέιεζεο ησλ πιεηηφκελσλ 

πξάμεσλ απηψλ. 

 

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή. 

       Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

     θέθηεθε θαηά ην Νφκν 

1. Δπεηδή, ε […] κε ηελ ππ’ αξηζ. 46152/2018 Γηαθήξπμε ηεο 

πξνθήξπμε αλνηθηφ, δεκφζην, δηεζλή, ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο 

θαη ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

«ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΠΟΡΟΤ (ΣΔΒΑ) 2014 – 2020», 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε 

1.497.136,30 €, πιένλ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα 
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ηελ νκάδα Α1 γηα ηελ νπνία αζθείηαη ε ελ ιφγσ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ε 

νπνία Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεµνζίσλ 

πµβάζεσλ (Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο 16.10.2017 θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

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

17.10.2017, φπνπ έιαβε πζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 46152. 

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

παξάβνιν θαηά ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5  παξ. 

1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 190507806958 

0413 0005), πνζνχ 1019,62 €, ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, γηα ηελ νκάδα πνπ 

ζπκκεηέρεη ε πξνζθεχγνπζα, ήηνη ελ πξνθεηκέλσ γηα ηελ Οκάδα Α΄ θαη ηνπο 

Σνκείο Α΄ (Άξηα), Β΄ (Θεζπξσηία) θαη Γ΄ (Πξέβεδα), ζπλνιηθνχ χςνπο 

203.923,32 €, ρσξίο Φ.Π.Α. 

3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε 

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

4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

(ππεξεζίεο), ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 1.497.136,30 € ρσξίο 

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

απνζηνιήο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (11.10.2017), ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 

ηνπ Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π.  

5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηελ 

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

39/2017 (πεξ. α΄), έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο φζνλ αθνξά ηελ ππ’ αξηζ. 

4/179/01.02.2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο […], δνζέληνο φηη απηή 

αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ. θαη 

θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηηο 09.02.2018, νπφηε θαη έιαβαλ 

γλψζε απηήο νη ζπκκεηέρνληεο θαη ε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 

12.02.2018.  
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6. Δπεηδή, εηέξσζελ θαη φζνλ αθνξά ηελ πξνζβαιιφκελε ππ’ αξηζ. 

1/46/08.01.2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ηπείξνπ / Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ισαλλίλσλ, κε ηελ νπνία αλαβιήζεθε ε 

έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 1/21.12.2017 πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ππφ θξίζε δηαγσληζκνχ θαη 

απνθαζίζζεθε ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.4412/2016 πξνο 

ζπκπιήξσζε/ δηεπθξίληζε επί ησλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, […], 

εθπξνζέζκσο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην 

άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (πεξ. α΄) αζθείηαη ε ππφςε Πξνδηθαζηηθή 

Πξνζθπγή, δνζέληνο φηη ε πξνζβαιιφκελε απηή αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ. θαη θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηηο 12.01.2018, νπφηε θαη έιαβαλ γλψζε απηήο νη ζπκκεηέρνληεο θαη ε 

Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 12.02.2018, ήηνη πέξαλ ηεο 10ήκεξεο 

λφκηκεο πξνζεζκίαο πξνο άζθεζε Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο.  

7. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη κε πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ ε 

πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 4/179/01.02.2018 απφθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο […] θαη΄απνδνρήλ ηνπ Πξαθηηθνχ 2/25.01.218, 

θαηά ην ζθέινο πνπ κε ηελ πξνζβαιιφκελε απηή πξάμε έγηλαλ δεθηέο νη 

πξνζθνξέο έηεξσλ ζπλδηαγσληδφκελσλ εηαηξεηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ 

[…][…] θαη […] αηηνχκελε ηελ αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο, ε νπνία 

θαη είλαη ε κφλε πνπ πξνζβάιιεηαη παξαδεθηψο κε ηελ παξνχζα Πξνζθπγή 

θαηά ηα αλσηέξσ. Δηδηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηελ Πξνζθπγή ηεο 

αλαθεξφκελνπο ιφγνπο, ε πξνζθεχγνπζα ζηνηρεηνζεηεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ 

ηεο ζην γεγνλφο φηη έρεη ππνβάιιεη λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά 

ηεο θαη εχινγα πξνζδνθά λα ηεο αλαηεζεί ε ελ ιφγσ ζχκβαζε, ηζρπξηδφκελε φηη 

έρεη ππνζηεί δεκία απφ ηελ πξνζβαιιφκελε εθηειεζηή πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζην βαζκφ 

πνπ ε πξνζβαιιφκελε παξαλφκσο έθξηλε σο απνδεθηέο ηηο πξνζθνξέο ησλ 

ηξηψλ πξναλαθεξφκελσλ ζπλδηαγσληδφκελσλ εηαηξεηψλ. 
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8. Δπεηδή, παξεκβαίλνπλ νη: α) […] θαη β) […], κε ηηο κε Γεληθφ 

Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 

ΠΑΡ/67/20.02.2018 θαη ΠΑΡ/76/23.02.2018 Παξεκβάζεηο ηνπο αληίζηνηρα θαη νη 

νπνίνη παξεκβαίλνπλ ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη ζηε λφκηκε πξνζεζκία, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 362 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 7 ηνπ 

Π.Γ.39/2017, αθνχ φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ε ελ ιφγσ Πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζηγφκελνπο ηξίηνπο 

κέζσ Δ..Η.ΓΗ.. ζηηο 13.02.2018, νπφηε θαη εθθηλεί ε ζρεηηθή 10ήκεξε 

πξνζεζκία πξνο άζθεζε παξέκβαζεο θαη νη ελ ιφγσ Παξεκβάζεηο αζθήζεθαλ 

ζηηο 20.02.2018 θαη 22.02.2018 αληίζηνηρα, επηπξνζζέησο δε νη 

Παξεκβαίλνπζεο έρνπλ πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξέκβνπλ, αθνχ κε 

ηελ πξψηε πξνζβαιιφκελε πξάμε, ππ’ αξηζ. 4/179/01.02.2018 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο […], έγηλαλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ηνπο θαη 

επηδηψθνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο θαη επί ησ ηέιεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηνλ επίδηθν δηαγσληζκφ. εκεηψλεηαη φηη αλαθνξηθά κε ηελ Παξέκβαζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […], θαίηνη δελ έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 

παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 γηα ηελ άζθεζε ηεο ππφςε Παξέκβαζεο, εληνχηνηο 

απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνθχπηεη φηη απηή δελ απφζρεη θαηά ην 

νπζηψδεο κέξνο ηεο απφ ηα πξνδηαηππσκέλα πεδία ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ, γεγνλφο πνπ ζεξαπεχεη ηελ έιιεηςε ρξήζεο απηνχ, ζην κέηξν πνπ ε 

ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ δελ απαηηείηαη απφ ην Νφκν επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ (ΓΔΦΚνκνηελήο Ν39/2017, ΑΔΠΠ 47/2018, 97/2017), θαηά ηα 

πξνιερζέληα (βι. ζθ. 3). 

9. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. Α92/2018 Απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. 

αλεζηάιε ε πεξαηηέξσ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ππ’ αξηζ. 

46152/2018 Γηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο θαη 

ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΒΟΗΘΔΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΠΟΡΟΤ (ΣΔΒΑ) 2014 – 2020» γηα ηελ Οκάδα Α΄ 
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θαη ηνπο Σνκείο Α΄ (Άξηα), Β΄ (Θεζπξσηία) θαη Γ΄ (Πξέβεδα), κέρξη ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επί ηεο Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο. 

10. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.21941/2268/22.02.2018 

έγγξαθφ ηεο, ε αλαζέηνπζα αξρή εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο ελ ιφγσ 

Πξνζθπγήο. 

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

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

έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε ηνπ λόκνπ 

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

πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενύηαη, πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηνλ Σίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, 

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

αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκόηεηαο ησλ πξνβαιιόκελσλ πξαγκαηηθώλ θαη 

λνκηθώλ ηζρπξηζκώλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκώλ ηεο αλαζέηνπζαο 

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

δέρεηαη (ελ όισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απόθαζή ηεο… 2. 

Δπί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξώλεηαη νιηθώο ή κεξηθώο ε 

πξνζβαιιόκελε πξάμε, ελώ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο, 

αθπξώλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππόζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα 

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

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

12. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 «1. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αληηκεησπίδνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηζόηηκα θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ελεξγνύλ κε δηαθάλεηα, ηεξώληαο ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθόηεηαο, ηεο ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκόζηνπ 

ζπκθέξνληνο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηδησηώλ, ηεο ειεπζεξίαο 
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ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηώζηκεο θαη 

αεηθόξνπ αλάπηπμεο».  

13. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ην άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. ηα΄ ηνπ ίδηνπ Ν. 

4412/2016 νξίδεη φηη: «…. Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, πιελ ηεο πξνθήξπμεο 

ζύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 63 θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 62 

ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, 

πεξηέρνπλ ηδίσο: ……… ηα) ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (πξνδηαγξαθέο), ηελ 

πνζόηεηα θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ αγαζώλ, ππεξεζηώλ ή έξγσλ, ηνλ ηξόπν ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο, ηελ πξνζεζκία γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ηνλ ηόπν θαη ρξόλν εθηέιεζεο, θαζώο θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο…».  

14. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ. 2 « …. Οη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο εμαζθαιίδνπλ ηζόηηκε πξόζβαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

αδηθαηνιόγεησλ εκπνδίσλ ζην άλνηγκα ησλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ ζηνλ 

αληαγσληζκό …».  

15. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β΄ (πκπιεξσκαηηθνί Γεληθνί 

Όξνη αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ) ηεο ππό εμέηαζε Γηαθήξπμεο κεηαμύ 

άιισλ νξίδνληαη ηα θάησζη: «1. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ … 

1.2.1 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά» ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – 

Σερληθή πξνζθνξά ππνβάιινληαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο, θαη όια ηα απαηηνύκελα 

θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζώο θαη ηα 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξόκελν 

(ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη 1.2.1.1 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο … Οη 

πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο 

θαη πξνζεθόλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζε κνξθή αξρείνπ δηθαηνινγεηηθά, 

όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: … 1.2.1.1.5 Οη πξνζθέξνληεο 

ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δήισζε πνπ θέξεη ηελ ςεθηαθή ηνπο 

ππνγξαθή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ρώξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο 
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πνπ πξνζθέξνπλ 1.2.1.1.6 … 1.2.1.1.7 Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο πνηόηεηαο. 1.2.1.1.8 ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά από 

πξνκεζεπηή πνπ δελ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο, ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ (1.2.1.1.7.) ζπληάζζνληαη από 

ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο θαη πξνζθνκίδνληαη από ηνλ 

πξνζθέξνληα … 1.2.1.2. Σερληθή πξνζθνξά ηνλ (ππό)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη: 

1.2.1.2.1. Η Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξώλνληαο ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο … Η ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπο θαζώο επίζεο θαη ηηο παξερόκελεο από ηνλ ππνςήθην ππεξεζίεο. Η ηερληθή 

πξνζθνξά πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη πιηθό ηεθκεξίσζεο γηα ηα 

πξνζθεξόκελα είδε, όπσο εγρεηξίδηα, ηερληθά θπιιάδηα θ.ι.π., από ηα νπνία ζα 

πξνθύπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο. ηελ ελόηεηα απηή ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ θαη νη αθόινπζεο δειώζεηο: α) Ο 

πξνζθέξσλ, εθόζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθό πξντόλ, πξέπεη λα δειώλεη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην 

πξνζθεξόκελν πξντόλ, θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζήο ηεο. β) Όηαλ νη 

πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθό πξντόλ ζε δηθή ηνπο  

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειώλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξόκελν πξντόλ, θαζώο θαη ηνλ 

ηόπν εγθαηάζηαζήο ηεο 1.2.1.2.2. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο, επηζπλάπηνπλ 

θαη ππεύζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, όηη ε θαηαζθεπή ηνπ 

ηειηθνύ πξντόληνο ζα γίλεη από ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη, ή, ε νπνία 

εθκεηαιιεύεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο, 

θαζώο θαη όηη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί 

έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε 

θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή …». 

16. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ηεο εηαηξείαο […] θαη γηα ηελ Οκάδα Α 
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θαη ηνπο Σνκείο Άξηαο, Θεζπξσηίαο θαη Πξέβεδαο, ζηνπο νπνίνπο απηή 

ζπκκεηέρεη θαη γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο «ΑΠΟΤΝΙ», φηη ε πξνζθνξά ηεο 

είλαη απαξάδεθηε, αθνχ κε φια ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα ηεο πξνζθνξά ηεο 

ζχκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο (ζθ. 15) γηα ην 

είδνο απηφ, ήηνη ππεχζπλε δήισζε ηνπ φξνπ 1.2.1.2.2., ππεχζπλε δήισζε ησλ 

φξσλ 1.2.1.5. θαη 1.2.1.2.1 θαη Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001, 

δειψλεηαη σο εηαηξεία παξαγσγήο ε εηαηξεία […] θαη σο εξγνζηάζην 

παξαγσγήο ην εξγνζηάζην απηήο ζηελ Θήβα, ρσξίο φκσο ε εηαηξεία απηή λα 

παξάγεη ην ελ ιφγσ είδνο, αιιά λα ηπγράλεη ν δηαλνκέαο απηνχ. Πξνο απφδεημε 

δε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο απηνχ απέζηεηιε ην απφ 15.03.2018 κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ην νπνίν θαηέζεζε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα επηζχλαςε α) Σερληθή Έθζεζε Δμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο […] 

θαη β) Σξνπνπνίεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη 

κε ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο, απνδεηθλχεηαη φηη νη γξακκέο 

παξαγσγήο θαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο αθνξνχλ κφλν ηελ παξαγσγή παλψλ θαη 

κσξνκάληεισλ θαη ζπλεπψο δελ πιεξνχηαη νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην 

πξνζθεξφκελν είδνο «ΑΠΟΤΝΙ». εκεηψλεηαη δε, φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κε 

ηηο απφςεηο ηεο (ζθ. 10) νπδέλ αλαθέξεη γηα ην ζεκείν απηφ ηεο Πξνζθπγήο.  

17. Δπεηδή θαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ε Γηαθήξπμε, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ ζε 

δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπ δειψλεη ππεχζπλα α) ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, 

θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο θαη β) φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 

εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, 

θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί 

έλαληί ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία δελ ηπγράλεη ε ίδηα 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο γηα ην είδνο «ΑΠΟΤΝΙ» θαη 

δειψλεη σο θαηαζθεπάζηξηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία […].  
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18. Δπεηδή, απφ ηε ζεψξεζε ηεο πξνζθνξά ηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ πξνθχπηεη φηη πξνο απφδεημε πιήξσζεο ησλ αλσηέξσ 

φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ππέβαιε: α) Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δειψλεηαη 

φηη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ πξντφληνο είλαη ε Διιάδα θαη κνλάδα παξαγσγήο 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ε εηαηξεία […] β) Τπεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία 

δειψλεηαη σο θαηαζθεπαζηήο ηνπ αλσηέξσ είδνπο ε εηαηξεία […], ζηελ νπνία 

αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί 

έλαληη ηεο παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε απηήλ γ) 

Τπεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 1907/2006 R.E.A.C.H. 

(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), θαζψο θαη φηη ην ελ 

ιφγσ πξντφλ είλαη θαηαρσξεκέλν ζηνλ αξκφδην Δπξσπατθφ Φνξέα (CPNP) δ) 

Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008 ηεο εηαηξίαο […], κε 

ην νπνίν έρεη πηζηνπνηεζεί γηα ην πεδίν δξαζηεξηφηεηαο «Παξαγσγή θαη 

δηάζεζε εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη γεληθνχ εκπνξίνπ» θαη εθηχπσζε κε ηα 

ζηνηρεία θαηαρψξηζεο ηνπ αλσηέξσ πξντφληνο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Δ.Δ. 

CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) 1223/2009 γηα ηα θαιιπληηθά πξντφληα, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ην ελ 

ιφγσ είδνο έρεη θαηαρσξεζεί κε αξηζκφ […] απφ ηελ εηαηξία […] θαη επ’ νλφκαηί 

ηεο, ελψ σο ρψξα πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ αλαθέξεηαη ε Διιάδα. 

19. Δπεηδή, απφ ηα ππνβαιιφκελα έγγξαθα πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο, δνζέληνο φηη πξνζθνκίδνληαη φια ηα 

απαηηνχκελα απφ απηήλ Γηαθήξπμε ζρεηηθά κε ηε κνλάδα παξαγσγήο ηνπ 

ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ηελ αλάιεςε δέζκεπζεο απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπφ ηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνβάιινληαο παξάιιεια 

δε ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία […] είλαη ε παξαγσγφο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο. Δπέθεηλα θαη φζνλ αθνξά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο 

πξνζθεχγνπζαο φηη ε εηαηξεία […] δελ είλαη ε παξαγσγφο ηνπ ελ ιφγσ 

πξντφληνο, επηθαινχκελε ηελ Σερληθή Έθζεζε Δμνπιηζκνχ θαη ηελ 
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ηξνπνπνίεζε ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο απηήο, ζεκεηψλεηαη φηη 

ζχκθσλα κε ηε δηεπθξίληζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ππ’ αξηζ. 124560/10216 -

02.11.2017 αλαθέξεηαη φηη «(ζ)ε ό,ηη αθνξά ζηελ «Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο» επαξθνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο από πηζηνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή θαη 

επξσπατθά πξόηππα», πηζηνπνηεηηθά πνπ ελ πξνθεηκέλσ πξνζθνκίδνληαη απφ 

ηελ παξεκβαίλνπζα εηαηξεία ζηελ πξνζθνξά ηεο θαη ζπλεπψο πιεξνχηαη ν 

φξνο απηφο ηεο Γηαθήξπμεο αλαθνξηθά κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ, ελψ φζνλ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, απφ ηε 

Γηαθήξπμε δελ πξνβιέπεηαη ε απφδεημε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ππφςε 

πξντφληνο κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα πξέπεη 

λα εμεηαζζεί πεξαηηέξσ ν ηζρπξηζκφο ηεο απηφο, ηζρπξηζκφο πνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε αλεπηθαίξσο πξνβάιιεηαη ην πξψηνλ ζην παξφλ ζηάδην, αθνχ 

ζηξέθεηαη θαη’ νπζίαλ θαηά φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ήηνη αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν 

απφδεημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζα έπξεπε λα είρε πξνβιεζεί θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο (ΔΑ ηΔ 65/2012, 305/2011, 245/2011, 

1122/2008, 386/2005, 69/2005, 1032/2005, 957/2003, 295/2003, 602/2003, 

884/2003, 207/2002 θ.α.).  

20. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 πεξ. δ΄ ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1223/2009 γηα ηα θαιιπληηθά πξντφληα (ΔΔ 

L 342/22 12 2009), φπσο ηζρχεη, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ νπνίνπ 

πεξηιακβάλνληαη θαη πξντφληα φπσο ηα ζαπνχληα, «σο “παξαζθεπαζηήο” 

λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξαζθεπάδεη έλα θαιιπληηθφ 

πξντφλ ή αλαζέηεη ην ζρεδηαζκφ ή ηελ παξαζθεπή ελφο πξντφληνο θαη ην 

δηαζέηεη ζηελ αγνξά ππφ ηελ επσλπκία ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ, σο ελ 

πξνθεηκέλσ, φπνπ ε εηαηξεία […] δηαζέηεη ην πξνζθεξφκελν είδνο ζηελ αγνξά 

ππφ ηελ επσλπκία θαη ην εκπνξηθφ ηεο ζήκα, ψζηε λα ζεσξείηαη φηη απηή 

ηπγράλεη παξαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο απηνχ, ελψ σο έρεη θξηζεί (ηΔ 

918/2011, 3396/2002, ΔΑ 626/2008 θ.α.), αλ ν παξαγσγφο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο (λννχκελνπ, σο ηέηνηνπ, ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ απνηειεί ην 
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αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο) δελ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο θάπνην ηκήκα ηνπ (έζησ 

θαη ην ζεκαληηθφηεξν απφ νηθνλνκηθή ή ηερληθή άπνςε), αιιά ην πξνκεζεχεηαη 

απφ άιινλ θαηαζθεπαζηή, δελ απαηηείηαη δέζκεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ πεξί 

απνδνρήο εθηειέζεσο ηεο πξνκήζεηαο, αιιά αξθεί γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

πξνζθνξάο ε αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο απφ ηνλ παξαγσγφ ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο, σο ελ πξνθεηκέλσ. 

21. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ ε ππφ εμέηαζε Πξνζθπγή 

ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκε θαηά ην κέξνο πνπ 

ζηξέθεηαη θαηά ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […]. 

22. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ηνπο πξνβαιιφκελνπο 

ιφγνπο ηεο Πξνζθπγήο ηεο θαηά ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα […] φηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απαξάδεθηε, αθνχ γηα ην πξνζθεξφκελν 

είδνο «ΟΓΟΝΣΟΚΡΔΜΑ» ππέβαιε ηξεηο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, 

νδνληφθξεκα παξαγσγήο […], νδνληφθξεκα παξαγσγήο […] θαη […] ρσξίο λα 

δηεπθξηλίδεη εάλ θάπνηα απφ απηέο είλαη ε θχξηα πξνζθνξά ηνπ, θαηά παξάβαζε 

ηνπ Νφκνπ (άξζξν 91 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη ηεο Γηαθήξπμεο (ζει. 39 απηήο). 

Δπηπξνζζέησο, αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηνπ ππφςε νηθνλνκηθνχ θνξέα δηφηη 

αλαθνξηθά κε ηηο δχν απφ ηηο ηξεηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, ήηνη γηα ηελ 

νδνληφθξεκα […] θαη […], δελ ππεβιήζεζαλ ηα απαηηνχκελα απφ ηε Γηαθήξπμε 

πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Σερληθήο Έθζεζεο.   

23. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 91 (Λφγνη απφξξηςεο 

πξνζθνξψλ) ηνπ Ν. 4412/2016 «1. Η αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, απνξξίπηεη, 

ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: α) Η νπνία απνθιίλεη από ηα άξζξα 92 έσο 

100, θαη 102 έσο 104 ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ όξσλ 

πεξί ζύληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, όπσο νη όξνη απηνί νξίδνληαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο β) Η νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή 

ζθάικαηα, εθόζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηόξζσζε ή, εθόζνλ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηόξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ 

απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 102 γ) Γηα ηελ 
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νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνύκελεο εμεγήζεηο, εληόο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 102 δ) Η νπνία είλαη ελαιιαθηηθή 

πξνζθνξά, αλ ηέηνηα δελ επηηξέπεηαη ή, αλ επηηξέπεηαη, δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο. ε) Η νπνία ππνβάιιεηαη από έλαλ 

πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δύν ή πεξηζζόηεξεο πξνζθνξέο εθηόο αλ 

επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο. Ο πεξηνξηζκόο απηόο ηζρύεη, 

«ππό ηνπο όξνπο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73», θαη 

ζηελ πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζώο θαη ζηελ 

πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειώο είηε σο κέιε 

ελώζεσλ … ». 

24. Δπεηδή, φπσο έρεη θξηζεί (ΔΑ ΣΔ 3816/2010, 816/2010,  

1228/2009), φηαλ φξνο ηεο δηαθήξπμεο νξίδεη φηη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ 

είλαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη, φπσο ελ πξνθεηκέλσ (ζει. 39 ηεο Γηαθήξπμεο), 

ηνχην έρεη ηελ έλλνηα φηη «ελαιιαθηηθέο πξνθνξέο ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ 

ζεκαίλεη πξνζθνξέο πιένλ ηνπ ελόο είδνπο, κε ηζνδύλακν, θαηά ηελ αληίιεςε 

ηνπ πξνζθέξνληνο, απνηέιεζκα, πνπ πιεξνύλ εμίζνπ όινπο ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθεξύμεσο. ηελ πεξίπησζε δειαδή, πνπ έλαο πξνκεζεπηήο πεξηιακβάλεη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ κηα ιύζε σο θύξηα θαη επηθνπξηθά κηα ελαιιαθηηθή 

πξνζθνξά, ηόηε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ δελ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε όιε ε πξνζθνξά ηνπ, αιιά εμεηάδεηαη κόλν θαηά ην θπξίσο 

πξνζθεξόκελν κέξνο. ηελ πεξίπησζε, όκσο, πνπ από ηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ηνπ πξνκεζεπηή δελ πξνζδηνξίδεηαη πνηνο από ηνπο πξνζθεξόκελνπο ηύπνπο 

εηδώλ ζπληζηά θύξηα πξνζθνξά, ζπληξέρεη πεξίπησζε απαγνξεπκέλεο από ηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο, ε νπνία θαζηζηά όιελ ηελ 

πξνζθνξά απαξάδεθηε (ΔΑ 1228/2009). Σνύην δηόηη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα 

ζπλέβαηλε εθείλν πνπ ν νηθείνο όξνο ηεο δηαθεξύμεσο ζθνπεί λα απνηξέςεη, 

δειαδή ηελ εμέηαζε από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηερληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πεξηζζνηέξσλ εηδώλ πξνεξρόκελσλ από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή, 

ελώ ζθνπόο ηνπ όξνπ ηεο απαγνξεύζεσο ππνβνιήο ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο, 

ή, γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ιόγνπ, πεξηζζνηέξσλ θπξίσλ, είλαη αθξηβώο λα 
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κεηαθέξεη ζηνλ πξνκεζεπηή ην βάξνο ηεο επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ θαη, 

ζπλαθώο, επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ, πξνθεηκέλνπ κε ηνλ ηξόπν απηό λα 

εμαλαγθάδεηαη ν πξνκεζεπηήο, γηα λα απμήζεη ηηο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ηνπ ζην 

δηαγσληζκό, λα πξνζθέξεη κόλν ην θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαιύηεξν ή θζελόηεξν, 

θαηά πεξίπησζε, είδνο (ΔΑ 1228/2009, 45/2007)». 

25. Δπεηδή, ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  […] 

ππέβαιε γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο «ΟΓΟΝΣΟΚΡΔΜΑ» ηξεηο ηερληθέο 

πξνζθνξέο, ήηνη νδνληφθξεκα παξαγσγήο […], νδνληφθξεκα παξαγσγήο […] 

θαη […] ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη εάλ θάπνηα απφ απηέο είλαη ε θχξηα, θαηά 

παξάβαζε ηνπ φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο φπνπ ξεηά αλαθέξεηαη φηη «Δλαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη», ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη 

παξαβίαζε ηνλ ππφςε φξν ηεο Γηαθήξπμεο θαη παξαλφκσο ε πξνζθνξά ηνπ 

δελ απεξξίθζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ην ιφγν απηφ. Καη ηνχην δηφηη 

πξνζέθεξε πιένλ ηνπ ελφο είδνπο, κε ηζνδχλακν, θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ 

απνηέιεζκα, πνπ πιεξνχλ εμίζνπ φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθεξχμεσο κε 

απνηέιεζκα ηελ εμέηαζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηζζνηέξσλ εηδψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηνλ ίδην 

πξνκεζεπηή θαηά παξάβαζε ηνπ φξνπ ηεο απαγνξεχζεσο ππνβνιήο 

ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο. Σν γεγνλφο φηη πξνζέθεξε ηα είδε απηά ζηελ ίδηα 

ηηκή ή φηη ηα πξνζέθεξε θαη ηα ηξία θαη φρη έλα απφ ηα ηξία, δελ θαζηζηά ηελ 

πξνζθνξά ηνπ κία, σο αβαζίκσο ηζρπξίδεηαη. Δηέξσζελ θαη εθφζνλ ε 

πξνζθνξά ηνπ απνηειεί κε επηηξεπηή, ελαιιαθηηθή, θαηά ηα πξνιερζέληα, 

πξνζθνξά, δελ δχλαηαη παξαδεθηψο λα ππνζηεξηρζεί φηη θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ 

άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016 δχλαηαη απηή, ε πξνζθνξά, λα δηνξζσζεί/ 

ζπκπιεξσζεί, σο ν παξεκβαίλσλ κε λνκίκσο ηζρπξίδεηαη. Καη απηφ δηφηη ε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016 αθνξά ηεο ζπκπιήξσζε/ 

δηεπθξίληζε επνπζησδψλ πιεκκειεηψλ θαη φρη σο ελ πξνθεηκέλσ ηε δηφξζσζε 

κε λφκηκεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο.  

26. Δπεηδή θαη αλαθνξηθά κε ηνλ έηεξν πξνβαιιφκελν ιφγν, ήηνη ηεο 

κε πξνζθφκηζεο ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηε Γηαθήξπμε πηζηνπνηεηηθψλ 
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Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Σερληθήο Έθζεζεο αλαθνξηθά κε ηηο δχν απφ ηηο 

ηξεηο ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνζθνξέο, ήηνη ηελ νδνληφθξεκα παξαγσγήο […] 

θαη ηελ νδνληφθξεκα παξαγσγήο […], ζπλάγεηαη φηη γελνκέλνπ δεθηνχ ηνπ 

πξψηνπ ιφγνπ, ήηνη ηεο ππνβνιήο απαξάδεθηεο ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο 

ζχκθσλα κε ηηο ζθέςεηο 22 – 25 ηεο παξνχζαο, απηφο θαζίζηαηαη άλεπ 

αληηθεηκέλνπ, αθνχ πξνυπφζεζε εμέηαζεο ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ - σο κε ηνλ δεχηεξν ιφγν θαηά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […] ε 

πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη - απνηειεί ε παξαδεθηή θαηά ην πξψηνλ ππνβνιή 

πξνζθνξάο, γεγνλφο πνπ δελ πθίζηαηαη ελ πξνθεηκέλσ θαηά ηα 

πξναλαθεξζέληα.   

27. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ ε ππφ εμέηαζε Πξνζθπγή 

ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηή σο λφκσ θαη νπζία βάζηκε θαηά ην κέξνο πνπ 

ζηξέθεηαη θαηά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […]. 

28. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ην ηξίην κέξνο ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο, ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά   ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […] φηη ε 

πξνζθνξά ηνπ είλαη απαξάδεθηε, αθνχ γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο «ΤΓΡΟ 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΠΙΑΣΩΝ» ππέβαιε δχν ππεχζπλεο δειψζεηο ζηηο νπνίεο 

αλαθέξνληαη δχν δηαθνξεηηθνί πξνκεζεπηέο. Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ππφςε πξνζθνξάο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην 

Δ..Η.ΓΗ. πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο […] ππέβαιε ηελ Τπεχζπλε 

Γήισζε 4 ζηελ νπνία δειψλεη σο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαηαζθεπήο θαη ηφπν 

εγθαηάζηαζεο απηνχ ηελ εηαηξεία […] θαη ηελ Τπεχζπλε Γήισζε 6 αλαθνξηθά 

κε ηελ πιήξσζε ηνπ φξνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 3 (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή γηα πγξφ απνξξππαληηθφ πηάησλ), ζηελ νπνία δειψλεη 

φηη δηαζέηεη ηα Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ΑΓΑ) ζχκθσλα κε ηα 

απαηηνχκελα απφ ηε Γηαθήξπμε θαη ζα ηα πξνζθνκίζεη θαη φηη «Σα εξγνζηάζηα 

κε ηα νπνία ζπλεξγάδνκαη θαη απφ ηα νπνία ζα πξνκεζεπηψ ηα πξνζθεξφκελα 

είδε εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα ISO πγξφ θαζαξηζηηθφ γεληθήο ρξήζεο – […]».  

29. Δπεηδή, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 102 παξ. 1, 2 θαη 5 ηνπ λ. 

4412/2016 πξνβιέπεηαη φηη: «1.Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ 
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πξνζθνξώλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί 

εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα 

ζπκπιεξώλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε 

εύινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από επηά (7) εκέξεο 

από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνύο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. 

Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη από ηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

δελ ιακβάλεηαη ππόςε. 2. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά 

κόλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηώδεηο πιεκκέιεηεο ή πξόδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ 

επηδέρνληαη δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθώλ, 

δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηώκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ 

θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη 

θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο από ηελ νξνινγία ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην 

πεξηερόκελό ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο 

ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α` 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπώλ πηζηνπνηεηηθώλ ή 

βεβαηώζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο από ηα 

ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λόκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο 

ή ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξώην 

εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή 

ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κόλν 

ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 5. Η παξνρή ηεο δπλαηόηεηαο 

δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 

έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκόο 

ηνπ από ηε δηαδηθαζία, ιόγσ αζαθεηώλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη εγγξάθσλ ηεο 

πξνζθνξάο». 

30. Δπεηδή, ζχκθσλα κε πάγηα λνκνινγία, ελφςεη ηεο αξρήο ηεο 

ηππηθφηεηαο πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιεί ηνπο πξνκεζεπηέο λα 
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ζπκπιεξψζνπλ ηα λνκίκσο, θαηαξρήλ, ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ή λα 

παξέρνπλ ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο θαη φρη λα αλαπιεξψζνπλ κε ππνβιεζέληα ή 

κε λνκίκσο ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά (ηΔ 2454/09, ΔΑ ηΔ 457, 364/09, 

738/09, 180/09, 567/08, 3075/08, 307/07, ΓΔθΑζ 271/2011). Δηδηθφηεξα δε, έρεη 

γίλεη δεθηφ απφ ηε λνκνινγία φηη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ λνείηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν φηαλ γελλάηαη ακθηβνιία σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο θαη φρη 

φηαλ απηφ είλαη ζαθέο, δνζέληνο φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα επξφθεηην γηα 

αζέκηηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

(ηΔ 90/2010). 

31. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ, ε 

δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ είλαη απζηεξψο ηππηθή (αξρή ηεο ηππηθφηεηαο), 

ππφ ηελ έλλνηα φηη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα ηεξνχλ 

απνιχησο ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαη δεζκεπηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα 

βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν απηψλ, φπεξ 

ζπλεπάγεηαη φηη θάζε παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο έρεη ζαλ 

επαθφινπζν ην απαξάδεθην ηεο ππφςε πξνζθνξάο ή/ θαη ηελ αθπξφηεηα ησλ 

πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ δελ ζπλάδνπλ ζηηο παξαπάλσ επηηαγέο/ 

αξρέο. 

32. Δπεηδή, ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  […] 

ππέβαιε ηηο απαηηνχκελεο απφ ηε Γηαθήξπμε ππεχζπλεο δειψζεηο ζηηο νπνίεο, 

φκσο, δειψλνληαη δηαθνξεηηθνί πξνκεζεπηέο θαηά παξάβαζε ηεο Γηαθήξπμεο, 

φπνπ απαηηείηαη κεηαμχ άιισλ ε πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο (φξνο 1.2.1.1.7. ηεο Γηαθήξπμεο), δήισζε φηαλ νη πξνζθέξνληεο 

δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα, ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζήο ηεο, θαζψο θαη 

δήισζεο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε 

ζηελ νπνία αλήθεη, ή, ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα 

θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 
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επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλε 

πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε απνδνρή (φξνο 1.2.1.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο), αθνχ γηα θαζέλα απφ ηνπο 

αλσηέξσ δεισζέληεο πξνκεζεπηέο ππεβιήζε κέξνο ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. Δηδηθφηεξα, ζηε κελ πεξίπησζε πνπ γίλεη απνδεθηφ φηη ην 

ηειηθφ πξντφλ είλαη ηεο εηαηξείαο […] ηφηε δελ έρεη πξνζθνκηζζεί ε απαηηνχκελε 

θαηά ην Παξάξηεκα 3 (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Σερληθή Πξνδηαγξαθή γηα πγξφ 

απνξξππαληηθφ πηάησλ) Τπεχζπλε Γήισζε πεξί δηαζεζηκφηεηαο 

πξνζθνκίζεσο ησλ Γειηίσλ Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ΑΓΑ), ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ γίλεη απνδεθηφ φηη ην ηειηθφ πξντφλ είλαη ηεο εηαηξείαο […], δελ 

έρεη πξνζθνκηζζεί ε θαη’ φξν 1.2.1.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο Τπεχζπλε Γήισζε. 

Δπηπξνζζέησο θαη δεδνκέλεο ηεο ειιείςεσο ησλ ππφςε δηθαηνινγεηηθψλ γηα 

έθαζηε απφ ηεο δεισζείζεο εηαηξείεο παξαγσγνχο, δελ δχλαηαη παξαδεθηψο λα 

γίλεη ιφγνο γηα εθ παξαδξνκήο επνπζηψδε πιεκκέιεηα κε ηελ αλαγξαθή 

ιαλζαζκέλεο εηαηξείαο ζε κία εμ απηψλ ησλ Τπεπζχλσλ Γειψζεσλ ησλ 

εηαηξεηψλ, ε νπνία δχλαηαη θαη΄ άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016 λα ζπκπιεξσζεί/ 

δηεπθξηληζζεί, αθνχ ε κε πξνζθφκηζε ηνπ ελ ιφγσ απαηηνχκελνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθνχ δελ δχλαηαη λα ζπκπιεξσζεί/ δηεπθξηληζζεί θαηά ηα 

πξναλαθεξζέληα (ζθέςε 30). 

33. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ πξνθχπηεη φηη ζηελ ππφ εμέηαζε 

πεξίπησζε ε πξνζθνξά ηεο […] ζα έπξεπε λα απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

αλσηέξσ φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ην Νφκν θαη ζπλεπψο κε λνκίκσο έγηλε 

απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ε ζπκπιήξσζε / δηεπθξίληζε απηήο θαηά 

παξάβαζε ηεο πξναλαθεξφκελεο αξρή ηεο ηππηθφηεηαο, πνπ δηέπεη ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ θαη ηνλ ηξφπν ζπληάμεσο, ελ γέλεη, ησλ πξνζθνξψλ 

ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηελεξγείαο ησλ δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ θαη ε 

νπνία απνβιέπεη ζηελ χπαξμε δηαθάλεηαο θαηά ηε δηεμαγσγή απηψλ, ζηελ 

απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ αιινηψζεσο ησλ πξνζθνξψλ θαη ζηελ αλάγθε επρεξνχο 

ζπγθξίζεσο απηψλ κεηαμχ ηνπο (ηΔ 279/2008), κε δπλακέλεο ηεο παξαδεθηήο 

ζπκπιήξσζεο/ δηεπθξίληζεο θαη’ άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016.  
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34. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ε ππφ εμέηαζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη 

λα γίλεη δεθηή σο λφκσ θαη νπζία βάζηκε θαηά ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα […].  

 35. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 

ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηή σο λφκσ θαη νπζία βάζηκε σο πξνο ην κέξνο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πνπ αθνξά ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο […] θαη […] θαη λα 

απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκε σο πξνο ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά 

ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […]. 

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

θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 190507806958 

0413 0005), πνζνχ 1019,62 €, ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

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

 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

 

Γέρεηαη ελ κέξεη ηελ ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.  

Αθπξψλεη κεξηθψο ηελ ππ’ αξηζ. 4/179/01.02.2018 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο […] σο πξνο ην παξαδεθηφ ηεο πξνζθνξάο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ […] θαη […] γηα ηηο νκάδεο ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ 

πνπ ζπκκεηείραλ, Οκάδα Α, Σνκείο Άξηαο, Θεζπξσηίαο θαη Πξέβεδαο ν πξψηνο 

θαη Οκάδα Α, Σνκέαο Άξηαο, ν δεχηεξνο, αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 

46152/2018 Γηαθήξπμε γηα πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο θαη 

ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΒΟΗΘΔΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΠΟΡΟΤ (ΣΔΒΑ) 2014 – 2020», ελψ δηαηεξεί απηή, 

ηελ πξνζβαιιφκελε, σο πξνο ην παξαδεθηφ ηεο πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία […] γηα ηελ Οκάδα Α, Σνκείο Σνκείο Άξηαο, Θεζπξσηίαο θαη 

Πξέβεδαο, πνπ ζπκκεηείρε.  
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Απνξξίπηεη ηελ Παξέκβαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […] θαη θάλεη δεθηή 

ηελ Παξέκβαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […]. 

Οξίδεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ (ειεθηξνληθφ 

παξάβνιν κε θσδηθφ 190507806958 0413 0005), πνζνχ 1019,62 €. 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 21 Μαξηίνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 5 

Απξηιίνπ 2018.  

 

         Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γραμμαηέας   

 

  Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης                   Νεκηάριος Α. Μερηινός 


