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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 17 Δεκεμβρίου 2018 με την εξής σύνθεση: 

Σταυρούλα Κουρή Πρόεδρος και Εισηγήτρια και Εμμανουέλα Σωτηροπούλου 

και Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 2-12-2018 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

- Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1278/3-12-2018 

προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «…….» και το διακριτικό 

τίτλο «…….», νομίμως εκπροσωπούμενου. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «……… (….../…….) ……..», νομίμως 

εκπροσωπούμενου, ως και 

Την από 10-12-2018 παρέμβαση του οικονομικού αναδόχου «………, 

…., ……, ……..» και με το διακριτικό τίτλο «…..», νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε την Εισηγήτρια. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Με την προδικαστική προσφυγή ο προσφεύγων επιδιώκει την 

ακύρωση της υπ’ αρ. Φ.604.2/32/04/17/Σ.2134/5-10-2018 απόφασης της άνω 

αναθέτουσας αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε στην εταιρία «……….» η 

προμήθεια του είδους ΣΟΡΤΣ ΛΕΥΚΑ, με α/α ……, κατόπιν της με αρ. ….. 

διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω της 

υπογραφής συμφωνίας πλαισίου δύο ετών  για την προμήθεια ειδών στολών  

μαθητών παραγωγικών σχολών και ναυτοδιόπων, συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας 864.800,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
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την 28-2-2018 και CPV18300000-2, 18234000-8, 18235000-5, 18233000-1, 

39563000-6. Επίσης η προσφεύγουσα ζητά να κηρυχθεί έκπτωτη της 

προμήθειας του είδους ΣΟΡΤΣ ΛΕΥΚΑ η συμμετέχουσα εταιρία «……..», να 

αποβληθεί τούτη από την κατακύρωση ως μειοδότρια για το είδος με Α/Α 7 και 

να μην υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης της συγκεκριμένης 

προμήθειας μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του οικονομικού φορέα 

«……». 

2. Επειδή, ειδικότερα στον υπόψη διαγωνισμό, στον οποίο 

επιτρεπόταν η υποβολή προσφοράς για μέρος ή για το σύνολο των ειδών του 

Παραρτήματος Α της διακήρυξης, αλλά όχι για μέρος της ζητούμενης 

ποσότητας ανά είδος, υποβλήθηκαν συνολικά πέντε (5) προσφορές για το 

είδος με α/α 7 ΛΕΥΚΑ ΣΟΡΤΣ, ήτοι από τις συμμετέχουσες εταιρίες «…..», 

«…..», «……», «……» και «….». Δυνάμει δε της υπ’ αρ. Φ.604.2/32/03/17 

απόφασης της αναθέτουσας αρχής κηρύχθηκε προσωρινή  ανάδοχος για το 

εν λόγω είδος η εταιρία «……...», ως έχουσα προσφέρει το χαμηλότερο 

τίμημα ποσού 16.524,00€, η δε προσφεύγουσα προσέφερε το αμέσως μετά 

χαμηλότερο τίμημα ποσού 16.614,00€.  Ακολούθως δε, με την 

προσβαλλόμενη υπ’ αρ. Φ.604.2/32/04/17/Σ.2134/5-10-2018 η αναθέτουσα 

αρχή κατακύρωσε την προμήθεια του είδους αυτού στην εταιρία «……». 

3. Επειδή, η κατατεθείσα την 2-12-2018 προσφυγή στρέφεται κατά 

εκτελεστής διοικητικής πράξης και δη της κοινοποιηθείσας στον 

προσφεύγοντα την 23-11-2018 και βάλλει κατ’ αυτής ο προσφεύγων 

οικονομικός φορέας ισχυριζόμενος ειδικότερα ότι : Σύμφωνα με τη διακήρυξη 

και δη το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» υπό στοιχείο β. Τεχνική Προσφορά και όρο 2 

αυτής προβλέπεται ότι οι προσφέροντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνουν συγκεντρωτικά, 

μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: α) την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 

κατασκευάσουν το εκάστοτε προσφερόμενο προϊόν, καθώς και το τόπο 

εγκατάστασής της (εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν) και ως εκ 

τούτου καθίσταται προφανές ότι όταν δηλώνουν ότι θα κατασκευάσουν οι ίδιες 

στις δικές τους επιχειρηματικές μανάδες το προϊόν, είναι αναγκαίο ο σκοπός 

αυτός και η δραστηριότητα να προκύπτει από το ίδιο το καταστατικό της 

εταιρείας, ώστε να προκύπτει κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι το νομικό 
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πρόσωπο κατέχει τις εγκαταστάσεις, την άδεια, το προσωπικό και τις 

ικανότητες για να κατασκευάσει το  προϊόν που του ανατέθηκε από τον 

Δημόσιο Φορέα. Επίσης με βάση το Παράρτημα Β της διακήρυξης υπό 

στοιχείο δ. Δικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

Κατακύρωση και με αριθμό 4, προβλέπεται ότι οι προσφέροντες, προσωρινοί 

ανάδοχοι, υποβάλλουν πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο 

θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν 

να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. Εντούτοις από τον έλεγχο του καταστατικού της εταιρίας 

«……...» και δη από το πιστοποιητικό του …… με ετεροχρονισμένη 

ημερομηνία έκδοσης 11-1-2018, που τούτη υπέβαλε ηλεκτρονικά και σε 

έντυπη μορφή προκύπτουν ως σκοποί-δραστηριότητες της εν λόγω εταιρίας η 

ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών, η ύφανση βαμβακερών υφασμάτων, η 

ύφανση υφασμάτων από συνθετικά νήματα συνεχών ινών και από τεχνητά 

νήματα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, το 

χονδρικό εμπόριο υφασμάτων και το χονδρικό εμπόριο υφασμάτων λαϊκή 

κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, όπως υποστηρίζει η προσφεύγουσα εταιρία, δεν 

προκύπτει ότι η παρεμβαίνουσα έχει ως σκοπό την κατασκευή ενδυμάτων και 

συνεπώς είναι αδύνατο να κατασκευάζει η ίδια η εταιρία τα είδη τα οποία της 

ανατέθηκαν να κατασκευάσει, κατά συνέπεια δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

του νόμου και της διακήρυξης, ούτε τα κριτήρια επιλογής για την εκτέλεση τού 

συμβατικού αντικειμένου και άρα η προσφορά της πάσχει, αφού υπεσχέθη 

αδύνατη να εκπληρωθεί παροχή. 

4. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τα υπ’ αρ.πρωτ. 

Φ.604.2.32.13/17/Σ.2632/11-12-2018 και Φ.604.2.32.13/17/Σ.2695/14-12-

2018 έγγραφα απόψεών της επικαλείται ότι ο συμμετέχων οικονομικός 

φορέας με την κατατεθείσα Υπεύθυνη Δήλωσή του δήλωσε ότι τα 

προσφερόμενα θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της εταιρίας του στα 

……. κατά ISO 9001, για το δηλωθέν εργοστάσιο κατασκευής των ειδών, στο 

οποίο θα αναγράφεται η πιστοποίηση σχετικά με την παραγωγή/κατασκευή 

τους. Η περιγραφή των πεδίων δραστηριότητας που αναφέρονται στο 

προσκομισθέν πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου καλύπτει, κατά την 
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αναθέτουσα αρχή, τη δυνατότητα υλοποίησης του αντικειμένου της 

προμήθειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των τεχνικών προδιαγραφών και 

των επιμέρους συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Το κατατεθέν από την 

εταιρία «……….» πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου σε συνδυασμό με το 

πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 

9001ανταποκρίνονται στη διακήρυξη. 

5. Επειδή, ο υπερού η κατακύρωση οικονομικός φορέας «……...» 

νομοτύπως και εμπροθέσμως, κατόπιν της από 3-12-2018  κοινοποίησης της 

προσφυγής, άσκησε την κρινόμενη από 10-12-2018 παρέμβασή του, μετ’ 

εννόμου συμφέροντος, αφού η προσφυγή στρέφεται ακριβώς κατά της 

αποδοχής της συμμετοχής του. Με την ανωτέρω παρέμβασή του ειδικότερα 

προβάλλει ότι στην προκειμένη περίπτωση η προσφεύγουσα, καίτοι 

παραπονείται για πλημμέλεια – κατ’ ουσίαν - της τεχνικής προσφοράς της 

παρεμβαίνουσας, στην οποία καταλογίζει αδυναμία κατασκευής των ειδών, τα 

οποία της ανατέθηκαν να κατασκευάσει, συνεπεία της περιοριστικής 

διατύπωσης των καταστατικών σκοπών της, εντούτοις ουδεμία ένσταση ή 

αντίρρηση προέβαλε ούτε α) κατά του από 27.03.2018 Πρακτικού Ελέγχου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, με το οποίο έγινε 

αποδεκτός ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς 

της παρεμβαίνουσας, ούτε β) κατά του από 19.04.2018 Πρακτικού 

Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, με το οποίο η ΑΕΠ του ….. 

εισηγήθηκε την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για το είδος με Α/Α7. 

Κυρίως όμως δεν προσέφυγε κατά της από 12.6.2018 Απόφασης του ……..., 

η οποία αναρτήθηκε την 19.6.2018 και ανέδειξε την παρεμβαίνουσα ως 

προσωρινό ανάδοχο για το είδος με Α/Α7. Η ως άνω απόφαση αποτελούσε 

την μόνη δυνάμενη να προσβληθεί παραδεκτά ενώπιον της ΑΕΠΠ εκτελεστή 

πράξη, κατ' άρθρο 3 ΠΔ 39/2017 σε συνδυασμό με 360 ν.4412/2016. Για το 

λόγο τούτο η κρινόμενη προσφυγή πρέπει, κατά την παρεμβαίνουσα, ν' 

απορριφθεί πρωτίστως ως απαράδεκτη. Εξάλλου, τα μοναδικά  κριτήρια για 

την αξιολόγηση των συμμετεχόντων που έθεσε η συγκεκριμένη διακήρυξη, 

όπως αυτά εκτίθενται στην παράγραφο 6 αυτής και στο Παράρτημα Β σε 

συνδυασμό με την Προσθήκη I αυτού είναι η ιδιότητα του συμμετέχοντος ως 

φυσικού ή νομικού προσώπου και η υποβολή των δικαιολογητικών (όπως 
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εκτίθενται στην Προσθήκη I του Παραρτήματος Β), μεταξύ των οποίων το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η 

Τεχνική Προσφορά, η Υπεύθυνη Δήλωση και αντίγραφο ισχύοντος 

Πιστοποιητικού Συμμορφώσεως Συστήματος Διαχειρίσεως της Ποιότητας 

κατά ISO 9001 εκδοθέν από Διαπιστευμένο Φορέα για το δηλωθέν 

εργοστάσιο / βιοτεχνία κατασκευής κοντών παντελονιών (σελ. 13 Τεχνικής 

Προδιαγραφής). Ως δικαιολογητικά του προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση ορίζονται με τη διακήρυξη περιοριστικά τα εξής: 

απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες 

στην παρ. 4β του άρθρου 73 ν. 4412/2016 καταστάσεις, πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με 

το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης. Το καταρτισθέν το 1980 καταστατικό της 

παρεμβαίνουσας και η διατύπωση των σκοπών αυτού δεν αποτελούν 

περιεχόμενο των απαιτούμενων για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό ή για 

την κατακύρωση της συμβάσεως σε αυτήν δικαιολογητικών. Άλλωστε, σε 

κάθε περίπτωση, κατά την παρεμβαίνουσα, τα κριτήρια καταλληλότητας και 

τεχνικής - επαγγελματικής ικανότητας που ζητά ο ν. 4412/2016 

ικανοποιούνται - με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης - από α) το 

προσκομισθέν από την παρεμβαίνουσα πιστοποιητικό του ….., από το οποίο 

αποδεικνύεται η εγγραφή της σε αυτό και οι δηλωμένες σε αυτό 

δραστηριότητές της και β) το πιστοποιητικό που εξέδωσε ο Φορέας 

Πιστοποίησης ……, διά του οποίου πιστοποιείται ότι η παρεμβαίνουσα έχει 

αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΑΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με πεδίο 

εφαρμογής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ». 

Κατά συνέπεια ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται, κατά την παρεμβαίνουσα, για 

την εκπλήρωση από αυτήν τόσο των τυπικών όσο και των ουσιαστικών 

προϋποθέσεων συμμετοχής της στη διαγωνιστική διαδικασία και εν τέλει 
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κατακυρώσεως του διαγωνισμού σε αυτήν. Τούτη υποστηρίζει ότι δεν 

υποσχέθηκε αδύνατη να εκπληρωθεί παροχή, όπως αναληθώς και αβασίμως 

ισχυρίζεται η προσφεύγουσα. Προδήλως δε η παραγωγή και προμήθεια ειδών 

ενδυμασίας στο Π.Ν. δεν εκφεύγει, κατά τη παρεμβαίνουσα, των εταιρικών 

της σκοπών, στους οποίους συγκαταλέγεται και η παραγωγή και εμπορία 

προϊόντων εκ πάσης ύλης (βάμβακος, ερίου ή τεχνιτών ινών), νημάτων και 

υφασμάτων. 

6. Επειδή, το συνεδριάζον Κλιμάκιο νομίμως και αρμοδίως, κατά 

τις διατάξεις των άρθρων 366 του Ν. 4412/2016  και 18 του ΠΔ 39/2017, 

υπεισέρχεται στην εξέταση της προδικαστικής προσφυγής και της ασκηθείσας 

παρέμβασης, βάσει της υπ’ αρ. 1671/2018 Πράξης της Προέδρου του. 

7. Επειδή για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

κατεβλήθη το κατ’ άρ. 5 ΠΔ 39/2017 άρ. 363 Ν. 4412/2016 απαιτούμενο 

παράβολο (σχ. το με στοιχεία … ειδικό έντυπο παραβόλου), ποσού 600,00 €. 

8. Επειδή, η διακήρυξη υπάγεται βάσει της κατά τα ως άνω 

εκτιμώμενης αξίας της στο πεδίο εφαρμογής των οικείων διατάξεων του 

Βιβλίου IV Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π., ως και 

την καθ’ ύλην αρμοδιότητά της κατ’ αρ. 345 παρ. 1 Ν. 4412/2016 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 379 παρ. 7 του ν.4412/2016. Περαιτέρω, η 

προσφυγή παρίσταται ως εμπροθέσμως ασκηθείσα κατά το άρ. 361 παρ. 1 Ν. 

4412/2016 και δη την περίπτωση (α) (χρόνος κοινοποίησης της 

προσβαλλόμενης 23-11-2018), ενώ η προσφυγή νομίμως υπογράφεται από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφεύγοντος. Ο δε προσφεύγων έχει άμεσο, 

προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον για την εν γένει άσκηση της ως 

προσφυγής, αφού ως συμμετέχων στον εν λόγω διαγωνισμό, εάν γίνει δεκτή 

η προδικαστική προσφυγή του, τότε θα καταστεί πρώτος αποδεκτός 

μειοδότης και συνεπώς ανάδοχος λόγω της εκ μέρους του προσφοράς του 

χαμηλότερου (μετά την εταιρία «……..») προσφερόμενου τιμήματος για την 

προμήθεια του είδους με α/α 7 ΛΕΥΚΑ ΣΟΡΤΣ.  

9. Επειδή, όσον αφορά την ένσταση απαραδέκτου που προβάλλει 

η παρεμβαίνουσα υποστηρίζοντας ότι ο προσφεύγων, αφής στιγμής δεν 

προσέφυγε κατά της από 12.6.2018 Απόφασης του …….., με την οποία 

αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος για το είδος με Α/Α7 η παρεμβαίνουσα, 
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απαράδεκτα προσβάλλει με την εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή του 

κατ’ ουσίαν την τεχνική προσφορά της παρεμβαίνουσας, καταλογίζοντας σε 

αυτήν αδυναμία να κατασκευάσει τα προς ανάθεση είδη, διατυπώνονται τα 

εξής: Το καταστατικό της παρεμβαίνουσας, καθώς και το σχετικό 

πιστοποιητικό του …… ήσαν από τα δικαιολογητικά που απαιτήθηκαν κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα και με το Παράρτημα Β κεφάλαιο δ της 

διακήρυξης, και σε εκείνο το στάδιο προσκομίστηκαν από αυτήν. Κατά 

συνέπεια ο προσφεύγων έλαβε το πρώτον γνώση στο στάδιο της 

κατακύρωσης του διαγωνισμού, οπότε παραδεκτώς βάλλει κατ’ αυτών με την 

εξεταζόμενη προσφυγή του και άρα απορριπτέα τυγχάνει η σχετική ένσταση 

της παρεμβαίνουσας. 

10. Επειδή, σύμφωνα με το Παράρτημα Β Προσθήκη Ι της 

διακήρυξης στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλήφθηκαν το 

ΕΕΕΣ, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε περίπτωση συνεργασίας του 

οικονομικού φορέα με έτερη οντότητα υπεύθυνη δήλωση της έτερης 

οντότητας ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο 

οικονομικό φορέα αποδέχεται έναντι του οικονομικού φορέα την παραγωγή 

του υλικού-εφοδίου. Συνακόλουθα στα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεχνικής 

προσφοράς περιλήφθηκαν η τεχνική προσφορά, Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 

4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει (θα 

εμπεριέχονται τα στοιχεία της παρούσης Διακήρυξης) στην οποία οι 

προσφέροντες θα δηλώνουν συγκεντρωτικά (σε ενιαίο αρχείο δήλωσης), 

μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: «…..α)  Την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 

κατασκευάσουν το εκάστοτε προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής της (εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν) ή την 

επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο 

προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της (εφόσον οι προσφέροντες δεν θα 

κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα). 

Επίσης, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση η 

οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει 

αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 
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αποδοχή…….». Επίσης στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιλάβουν 

«Βεβαίωση, συμφώνως Ν. 2939/01, από τον εκπρόσωπο Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), ότι η υπογραφείσα σύμβαση με την 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρία είναι εν ισχύ, στις περιπτώσεις που οι 

συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς αποτελούν παραγωγούς ή εισαγωγείς των 

προσφερομένων υλικών. Στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες στους 

διαγωνισμούς δεν είναι εισαγωγείς ή παραγωγοί αλλά απλά διακινητές, 

έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διακινούν προϊόντα που είναι ενταγμένα στο 

αντίστοιχο ΣΕΔ, ήτοι προϊόντα που προέρχονται από εισαγωγείς ή 

παραγωγούς που είναι συμβεβλημένοι με το ΣΕΔ. Περαιτέρω Πληροφορίες για 

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σε ιστοσελίδα Ελληνικού 

Οργανισμού Ανακύκλωσης / ΕΟΑΝ», καθώς και «Λοιπά 

Πιστοποιητικά/Δικαιολογητικά όπως απαιτούνται σε Τεχνικές Προδιαγραφές 

ως Παράρτημα Γ», ως και  «Λοιπές Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 όπως 

απαιτούνται σε Τεχνικές Προδιαγραφές ως Παράρτημα Γ». Όσον αφορά τα 

κατά τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 

Β Προσθήκη Ι αυτής, ορίσθηκαν ως απαιτούμενα το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην 

παρ. 4.β. του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 καταστάσεις, ασφαλιστική και 

φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι, ως και το μετοχολόγιο. 

11. Επειδή, με βάση το κατατεθέν καταστατικό της παρεμβαίνουσας 

προκύπτει ότι σκοπός της είναι, μεταξύ άλλων, η βιομηχανική παραγωγή 

παντός είδους νημάτων και υφασμάτων εκ πάσης ύλης (βάμβακος, ερίου ή 

τεχνητών ινών) και εμπορία των προϊόντων τούτων. Συνακόλουθα με το υπ’ 

αρ.πρωτ.611/22-1-2018 πιστοποιητικό του …….. (…….) η δραστηριότητα της 

εν λόγω εταιρίας αφορά στην ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών, στην 

ύφανση βαμβακερών υφασμάτων, στην ύφανση υφασμάτων από συνθετικά 

νήματα συνεχών ινών και από τεχνητά νήματα, στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, στο χονδρικό εμπόριο υφασμάτων 

και στο χονδρικό εμπόριο υφασμάτων λαϊκή κατανάλωσης. Επισημαίνεται ότι 
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με τη διακήρυξη δεν τέθηκε επί ποινή απαραδέκτου τόσο η ύπαρξη στο 

καταστατικό ειδικού σκοπού της συμμετέχουσας εταιρίας, ούτε αναφορικά με 

το πιστοποιητικό του ……Α να περιλαμβάνεται συγκεκριμένος κωδικός 

δραστηριότητας. Επίσης η παρεμβαίνουσα κατέθεσε στον υπόψη διαγωνισμό 

πιστοποιητικό που εξέδωσε ο Φορέας Πιστοποίησης …….., με το οποίο 

πιστοποιείται ότι η παρεμβαίνουσα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και άρα εξ αυτού συνάγεται ότι, αφού εφαρμόζει 

σύστημα ποιότητας για το σχεδιασμό, την παραγωγή και τις πωλήσεις 

ρουχισμού, τότε ασφαλώς και σχεδιάζει, παράγει πουλά ρουχισμό. Τέλος, με 

την απαιτούμενη από τη διακήρυξη από 28-2-2018 Υπεύθυνη Δήλωση της 

παρεμβαίνουσας «…τα προσφερόμενα είδη-τελικό προϊόν θα κατασκευαστούν 

στο εργοστάσιο της εταιρείας μας στα ……. (……χλμ …-…..) όπου διαθέτουμε 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΝ ISO 9001:2008 και εφαρμόζουμε τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για τη εξασφάλιση της ποιότητας (στην οποία 

ανήκει ολικά η μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος)…..», ενώ με βάση 

τα κατατεθέν ΕΕΕΣ η παρεμβαίνουσα δεν θα λάβει δάνεια εμπειρία ούτε να 

αναθέσει σε υπεργολάβο. Εκ των ανωτέρω κατατεθέντων σε συνδυασμό με 

τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ως αυτές προδιατυπώθηκαν, δεν προκύπτει 

μη πλήρωση των όρων της και των κριτηρίων επιλογής, που με αυτήν 

τέθηκαν, εκ μέρους του οικονομικού φορέα «…….», ούτε συνάγεται αδυναμία 

του να υλοποιήσει την υπό ανάθεση σύμβαση.  

12. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εξεταζόμενη 

προδικαστική προσφυγή πρέπει να απορριφθεί καθόλους αυτής τους λόγους 

και αντίθετα να γίνει δεκτή η ασκηθείσα παρέμβαση. 

13. Επειδή, με βάση την προηγούμενη σκέψη θα πρέπει να 

καταπέσει το με στοιχεία …….. παράβολο, ποσού 600,00€. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Δέχεται την παρέμβαση. 



Αριθμός απόφασης: 1107/2018 

 

10 
 

Ορίζει την κατάπτωση του με στοιχεία ……. παραβόλου, ποσού 

600,00€. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 17-12-2018 και εκδόθηκε αυθημερόν. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 


