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Η 

          ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

  6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 28 Αυγούστου 2019 με την εξής 

σύνθεση: Μαργαρίτα Κανάβα, Πρόεδρος–Εισηγήτρια, Ειρήνη Αψοκάρδου και 

Απόστολος Σιαπέρας Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 22.7.2019 Προδικαστική Προσφυγή, με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 927/23.7.2019 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «………………….» (εφεξής ο «προσφεύγων»), που εδρεύει στην  

………., επί της οδού  ………..αριθμ. ….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά της  …………….. (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της από 3.07.2019 απόφασης όπως 

ενσωματώνεται στο υπ’ αριθμόν 21/2019 Πρακτικό (Θέμα 11ο) περί έγκρισης 

του υπ’ αριθμό 1/2.07.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση των προσφορών (εφεξής η 

«προσβαλλόμενη») και  

Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα « ……………..» (εφεξής 

ο «παρεμβαίνων»), που εδρεύει στα  ……………, επί της οδού  …………, 

αριθμ.  …………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.  

Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που κρίνεται αποδεκτή 

η προσφορά του παρεμβαίνοντος και να αναδειχθεί ο ίδιος προσωρινός 

ανάδοχος του διαγωνισμού. 

Με την παρέμβασή του ο παρεμβαίνων επιδιώκει την απόρριψη της 

προσφυγής και τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης. 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Μαργαρίτα Κανάβα 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής του προσφεύγοντος έχει 

καταβληθεί παράβολο ποσού 600 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με 

κωδικό ………………….., την από 22.07.2019 πληρωμή στην  …………….και 

την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης) το 

οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της εκτιμώμενης αξίας του 

Τμήματος Ζ της σύμβασης για το οποίο ασκείται η προδικαστική προσφυγή, 

εκτιμωμένης αξίας 43.915.12 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Επειδή με τη με αριθμό πρωτ. ………………. Διακήρυξη η 

αναθέτουσα αρχή προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων 

με αντικείμενο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της 

Πράξης : Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής 

συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-

2019 –  ………. Κοινωνική Σύμπραξη:  ………. με κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο 

πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής 

συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 

για τις ανάγκες της  …………………..», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης τιμής, 

προϋπολογισμού 453.972,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σύμβαση 

υποδιαιρείται σε οκτώ τμήματα, ενώ προσφορές μπορεί να υποβληθούν για 

ένα ή περισσότερα τμήματα.  

3. Επειδή η προκήρυξη της ως άνω σύμβασης απεστάλη με 

ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 2.04.2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δε πλήρες κείμενο της διακήρυξης 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) 

στις 8.4.2019 με ΑΔΑΜ  ………………………., καθώς και στη διαδικτυακή 

πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό  …………. 

4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του, της 

προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του χρόνου εκκίνησης της 

διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του  Ν. 

4412/2016. 
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5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 22.07.2019 στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 

κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ 

στις 12.07.2019, β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από τον 

προσφεύγοντα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 

362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4, και  την παρ. 2 του 

άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017. 

6. Επειδή ο προσφεύγων ως προσφέρων του οποίου η προσφορά 

κρίθηκε αποδεκτή και κατατάχθηκε δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας 

θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά 

της επίμαχης απόφασης, ως προς το μέρος που αφορά στη νόμιμη αποδοχή 

της προσφοράς του παρεμβαίνοντος ως προσωρινού αναδόχου και, εν 

προκειμένω, στη ζημία του από τυχόν παράνομη συμμετοχή τρίτου στον 

διαγωνισμό και στο επιδιωκόμενο όφελος από την απόρριψη της προσφοράς 

του (βλ. ΕΑ ΣτΕ 1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 512/2002, 517/2001), επιδιώκοντας 

ευλόγως να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση. Περαιτέρω, ο 

προσφεύγων αιτείται επίσης να ανακηρυχθεί ο ίδιος προσωρινός ανάδοχος 

της σύμβασης, ωστόσο το αίτημα αυτό απαραδέκτως προβάλλεται, καθώς η 

ΑΕΠΠ επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνει ολικώς ή μερικώς 

την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, 

ακυρώνει την παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή 

για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 367 παρ. 2  του Ν. 4412/2016 και δεν έχει εξουσία να τροποποιήσει 

την προσβαλλόμενη πράξη, καθ’ υποκατάσταση της αναθέτουσας αρχής (ΕΑ 

ΣτΕ 54/2018). 

7. Επειδή στις 25.7.2019 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση  

της υπό εξέταση προσφυγής στους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική 

διαδικασία, δια μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.  
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8.  Επειδή με την υπ’ αριθμό 1152/2019 Πράξη της Προέδρου του 6ου 

Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η 

αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση 

προσφυγής. 

9. Επειδή ο παρεμβαίνων κατέθεσε την 3.08.2019, ήτοι εμπροθέσμως, 

στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, την με αριθμ. ΑΕΠΠ ΠΑΡ 791/2019 

παρέμβασή του, ο οποίος θεμελιώνει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο 

συμφέρον καθώς η προσφορά του κρίθηκε αποδεκτή και αναδείχθηκε 

προσωρινός ανάδοχος και ως εκ τούτου, επιδιώκει τη διατήρηση της 

προσβαλλόμενης, ως προς την αποδοχή της προσφοράς του. 

10. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις 30.07.2019, ήτοι εμπροθέσμως, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 

4412/2016, ανήρτησε στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

επικοινωνίας τις απόψεις της επί της προδικαστικής προσφυγής, οι οποίες 

κοινοποιήθηκαν στον προσφεύγοντα αυθημερόν. 

11. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως 

εισάγεται ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 39/2017. 

12. Επειδή για το Τμήμα Ζ- Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής του εν 

θέματι διαγωνισμού συμμετείχαν δυο οικονομικοί φορείς, ήτοι ο προσφεύγων 

και ο παρεμβαίνων, οι οποίοι υπέβαλαν τις με αριθμό συστήματος  ………. και  

………….. προσφορές τους αντίστοιχα. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 

1/2.07.2019 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπίστωσε την 

πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών όλων 

των συμμετεχόντων, κατόπιν δε αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών 

εισηγήθηκε την ανάδειξη του παρεμβαίνοντα ως προσωρινού μειοδότη. Με τη 

δε προσβαλλόμενη απόφαση εγκρίνεται το ως άνω Πρακτικό και 

ανακηρύσσεται ο παρεμβαίνων προσωρινός ανάδοχος για το Τμήμα Ζ του 

διαγωνισμού. 

13. Επειδή ο προσφεύγων με την υπό εξέταση προσφυγή του 

υποστηρίζει ότι :« […] Β. Κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού – Απαιτήσεις 
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Διακήρυξης, Β.1 Στην διακήρυξη σελ 43 αναφέρεται: «2.4.3.2 H τεχνική 

προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα Ι, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των σελ. 5 από 7 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.»  

Β.3 Στην διακήρυξη σελ 63 αναφέρεται: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική 

Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης – Τεχνικές 

Προδιαγραφές – Συγγραφή υποχρεώσεων - ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ …….» 

Και συνεχίζει στην σελ 118: « Οδοντόκρεμα (CPV 33711720-0) ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ….. Υποχρεώσεις Προμηθευτών Κάθε 

υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της 

προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. Υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, 

Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το προϊόν είναι καταχωρημένο 

στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει τον 

αριθμό καταχώρησης του.»  

Γ. Λόγος ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης και απόρριψης της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα  ………………… Όπως φαίνεται από τον 

συνδυασμό των διατάξεων της διακήρυξης που παρατίθενται στο μέρος Β της 

παρούσας, ο κάθε οικονομικός φορέας όφειλε να έχει συμπεριλάβει μαζί με 

την Τεχνική Προσφορά του Υπεύθυνες Δηλώσεις που να αφορούν σε κάθε 

προσφερόμενο είδος ξεχωριστά και με συγκεκριμένο περιεχόμενο αντίστοιχα. 

Οι συγκεκριμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις αποτελούν ιδιαίτερο δικαιολογητικό 

που υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που απαρτίζουν την Τεχνική 

Προσφορά. Ειδικά για το είδος Οδοντόκρεμα, όφειλε να έχει συμπεριλάβει: 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το προϊόν είναι καταχωρημένο 
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στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει τον 

αριθμό καταχώρησης του. Ο οικονομικός φορέας  …………… έχει παραλείψει 

να συμπεριλάβει στην προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να 

δηλώνει για το είδος Οδοντόκρεμα ότι το προϊόν είναι καταχωρημένο στον 

Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και επιπρόσθετα σε κανένα 

σημείο της προσφοράς του αναφέρει τον αριθμό καταχώρησης στον 

Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP), της οδοντόκρεμας που προσφέρει. Για τον 

παραπάνω λόγο η προσφορά του θα πρέπει να ακυρωθεί». 

14. Επειδή η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις της ισχυρίζεται αυτολεξεί 

ότι: « […] Κατά το προ-διαγωνιστικό στάδιο ενός διαγωνισµού, η αρµόδια 

οµάδα εργασίας υλοποίησης του έργου προβαίνει στην σύνταξη της λεγόµενης 

Μελέτης Τεκµηρίωσης, στην οποία περιγράφονται τόσο το φυσικό και 

οικονοµικό αντικείµενο του έργου, όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό 

προµήθεια ειδών – προϊόντων.  

Στην Μελέτη Τεκµηρίωσης περιγράφεται συνοπτικά η αιτιολόγηση για την 

εκκίνηση ενός έργου και τίθενται οι βάσεις για την διαχείριση, την έγκαιρη 

παράδοση, τον προϋπολογισµό και τα συµφωνηµένα πρότυπα ποιότητας των 

ειδών. Αποτελεί το πρώτο έγγραφο που χρησιµοποιείται στον Κύκλο Ζωής του 

Έργου. Παρουσιάζονται σε αυτήν όλες οι συνιστώµενες λύσεις προς έγκριση 

και ένα γενικό σχέδιο για την υλοποίησή του.  

Κατά την διαγωνιστική φάση, τον συντονισµό αναλαµβάνουν οι υπεύθυνοι σε 

θέµατα σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, ώστε να διασφαλίσουν την 

ικανοποίηση όλων των διαδικαστικών απαιτήσεων και να καταρτίσουν τους 

σχετικούς δεσµευτικούς όρους της Διακήρυξης, η οποία ως κανονιστική πράξη 

δεσµεύει τόσο την Αναθέτουσα Αρχή όσο και τους συµµετέχοντες, 

προκειµένου να συµµετάσχουν νοµίµως στον διαγωνισµό.  

Στα πλαίσια της απλούστευσης της διαδικασίας κατά την κατάρτιση των όρων 

της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή συνέταξε ένα ενιαίο έντυπο 

τυποποιηµένης και προσυµπληρωµένης στα κρίσιµα σηµεία της, Υπεύθυνη 

Δήλωση (Παράρτηµα VI), την οποία παρέθεσε σε επεξεργάσιµη µορφή στους 

ενδιαφερόµενους, προκειµένου να προβούν σε όλες τις προαπαιτούµενες 
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διατυπώσεις στο πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κάποιες από 

αυτές είναι οι εξής :  

α)« Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης και η προσφορά 

µου συντάχθηκε σύµφωνα µε αυτούς »  

β) «Τα προσφερόµενα είδη της επιχείρησής µου, πληρούν τις απαιτούµενες 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης».  

Συνεπώς όλες οι απαιτήσεις αναφορικά µε τη φράση «Έλαβα γνώση και 

συµµορφώνοµαι µε όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους 

χωρίς καµιά µεταβολή», καθώς και τα λοιπά αναφερθέντα στο Παράρτηµα Ι 

της Διακήρυξης για τις τεχνικές προδιαγραφές της Οδοντόκρεµας του 

τµήµατος Ζ, καλύπτεται από τις δηλώσεις του οικονοµικού φορέα µε την 

επωνυµία : « …………………… », µε την ηλεκτρονική υποβολή της ως άνω 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Παραρτήµατος VI.  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η αναφερόµενη στην προσφυγή παράλειψη, της 

προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία: « ……………. », 

θεωρείται µη ουσιώδης και η προσφυγή της εταιρείας µε την επωνυµία :« 

………………», πρέπει να απορριφθεί». 

 15. Επειδή ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται τα κάτωθι: «[…] Ο παραπάνω 

ισχυρισμός της εταιρείας  ………….. είναι παντελώς αβάσιμος καθώς με την 

προσφορά μου υπέβαλα ορθά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των 

όρων της διακήρυξης και των διευκρινίσεων που δόθηκαν, μεταξύ των οποίων 

και την Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος VI, στην οποία ρητά αναφέρω 

για το επίμαχο τμήμα το εξής: Όσον αφορά στα προϊόντα Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία, κάθε ένα εξ αυτών φέρει 

σχετική σήμανση CE. Επιπλέον, δηλώνω ότι κατέχω τα κάτωθι και θα τα 

καταθέσω αν αναδειχθώ μειοδότης :  

Κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων (αίτηση ή αριθμό Εθνικό 

Μητρώο Χημικών Προϊόντων) καθώς και την καταχώρηση των στοιχείων στο 

Κέντρο Δηλητηριάσεων, εφόσον απαιτείται και όπως αυτά ορίζονται από την 

Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 

ΕΚ. 1272/2008  
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CLP Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των απορρυπαντικών, εφόσον 

απαιτείται από τη Νομοθεσία, στα Ελληνικά σύμφωνα με την Οδηγία EE 

1907/2006 και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP.  

Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού 

διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο 

αντίστοιχο φορέα εξωτερικού των κατασκευαστών και μόνο για τα είδη 

Βασικής Υλικής Συνδρομής (εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία).  

Επιπλέον, με το υποβληθέν από την επιχείρηση μου Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Προμήθειας και στο Μέρος VI-Τελικές δηλώσεις αυτού ρητά 

δεσμεύτηκα και δήλωσα ότι: Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα 

στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά 

και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, 

κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά 

και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: α) 

Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Η ανωτέρω δήλωση μου σαφώς 

περιλαμβάνει και το μέρος Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής του ΕΕΕΠ στο οποίο 

δήλωσα ότι: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής Όσον αφορά τα 

κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι ικανοποιεί όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής και στην οποία απάντησα καταφατικά. Με τη 

συγκεκριμένη δήλωση μου ανέλαβα την ευθύνη και δέσμευση ότι πληρώ τα 

κριτήρια επιλογής των άρθρων 2.2.4-2.2.5-2.2.6-2.2.7 της διακήρυξης και για 

τα οποία ζητούνταν παράλληλα και η υποβολή του Υποδείγματος υπεύθυνης 

δήλωσης σύμφωνα με το παράρτημα VI και το οποίο επίσης υπέβαλλα ορθά 

αναλαμβάνοντας και μέσω αυτού τις απαραίτητες δεσμεύσεις οι οποίες μεταξύ 

άλλων περιλαμβάνουν και την καταλληλότητα των ειδών του Τμήματος Ζ». 
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16. Επειδή η παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Οι 

αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 

χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της 

αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της 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. Οι αναθέτουσες αρχές 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων […]». 

17. Επειδή, το άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. 

Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε 

να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 

2. Τα έγγραφα της σύμβασης ….περιέχουν ιδίως : ……..ια) τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των 

αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της 

διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, 

τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το 

αντικείμενο της σύμβασης, ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και 

τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και 

επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων, […] ιε) το 

κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των 

προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87». 

18. Επειδή το άρθρο 54 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι «1. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν 



Αριθμός απόφασης:  1032/2019 

 

10 

 

 

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, σε διεθνή 

πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε 

εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές 

προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της 

εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή 

συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο», γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές 

απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄, με παραπομπή, ως 

τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, 

στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄, δ) με 

παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ 

για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις 

λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ για ορισμένα 

άλλα χαρακτηριστικά. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται 



Αριθμός απόφασης:  1032/2019 

 

11 

 

 

από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης 

κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να 

χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν 

συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε 

ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή 

ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι 

δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του 

αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία 

συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο». 5. Όταν η αναθέτουσα αρχή 

χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά με την 

αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων 

αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, 

συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 

56, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις 

που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές. 6. Όταν η αναθέτουσα αρχή 

χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 για 

τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά στις επιδόσεις ή στις 

λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή 

υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά 

ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική 

προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει 

εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω 

προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που 

ορίζει. Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο 

μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι 

το έργο, η αγαθό ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις 

επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα 

αρχή». 
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19. Επειδή το άρθρο 91 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Η αναθέτουσα 

αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) Η οποία 

αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά 

παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. β) Η 

οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη 

συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102. γ) Για την οποία ο προσφέρων 

δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με το άρθρο 102..[…]». 

20. Επειδή το άρθρο 94 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι: « […]4. Στις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της 

σύμβασης». 

 21. Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και 

να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση 

παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το 

άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα 

με το άρθρο 368».  

22. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 360 «Δικαίωμα 

άσκησης προσφυγής» του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «1. Κάθε ενδιαφερόμενος 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art92
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art102
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art102
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art102
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ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του 

νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 

ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 

κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής». 

23. Επειδή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ορίζεται ότι:  

« […] 2.4.3.2 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 

και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το 

Παράρτημα I, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 

ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Η 

Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές 

δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει σε μορφή .pdf Ψηφιακά 

υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος VI. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 

που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί 

όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
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προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 

τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος 

ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 

παρούσας, β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, 

εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, […] δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, […] η) η οποία 

παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. […] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

της Σύμβασης - Τεχνικές Προδιαγραφές - Συγγραφή υποχρεώσεων […] 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ)  

ΤΜΗΜΑ Ζ 

Οδοντόκρεμα (CPV 33711720-0)  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ  

Εισαγωγή Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων 

για την προμήθεια του είδους «οδοντόκρεμα» για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. Η οδοντόκρεμα χαρακτηρίζεται 

ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

 Χαρακτηριστικά Προϊόντος  

Γενικά Χαρακτηριστικά Η οδοντόκρεμα πρέπει να συμμορφώνεται με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 

οδοντόκρεμα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη 

σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η οδοντόκρεμα πρέπει να 

παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η παραγωγή της και η 
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διάθεσή της στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην 

ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 

προϊόντων. Η παραγωγή της πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή 

βιομηχανική πρακτική. Πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες και 

όχι ειδική για παιδιά. […] 

Υποχρεώσεις Προμηθευτών  

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές:  

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και 

συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους 

χωρίς καμία μεταβολή.  

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προμήθεια είδος 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. 

(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το προϊόν είναι καταχωρημένο 

στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει τον 

αριθμό καταχώρησης του […] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς - Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ […] 

Εκ μέρους της επιχείρησης την οποία νομότυπα εκπροσωπώ και γνωρίζοντας 

τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

- Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης και η προσφορά 

μου συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς  

- Η υποβληθείσα προσφορά μου, καλύπτει το σύνολο της ποσότητας 

κάθε τμήματος  

- Τα αναγραφόμενα στοιχεία της προσφοράς είναι αληθή και ακριβή  

-  Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του παρόντος διαγωνισμού  

- Τα προσφερόμενα είδη της επιχείρησής μου, πληρούν τις απαιτούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης. Ειδικότερα, θα 
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συμμορφώνομαι πλήρως στις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών, ως 

προς τον χρόνο παράδοσης των ειδών και την αντικατάστασή τυχόν 

ελαττωματικών προϊόντων  

-  Εγγυώμαι για την διατηρησιμότητα των προϊόντων για το χρόνο 

ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους.  

1. α) Ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές 

χρήσεις είναι ................ €  

β) Σε περίπτωση που αναδειχθώ προσωρινός μειοδότης,, δεσμεύομαι να σας 

προσκομίσω : i) Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης, και ii) -ή Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, για τις τρεις 

(3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2016, 2017, 2018), στην περίπτωση που η 

δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν 

έχει δημοσιευθεί ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους, τότε προσκομίζονται 

οι ισολογισμοί των τριών (3) προηγούμενων ετών αυτού, - ή αντίστοιχες 

δηλώσεις φόρου εισοδήματος (income tax filings) και εκκαθαριστικά 

σημειώματα (income tax returns) των τριών (3) τελευταίων ετών, σε 

περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, - ή αντίστοιχα τα αντίγραφα 

Ε3 και Ε5 των τριών (3) τελευταίων ετών από τα οποία προκύπτει ο κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί 

για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε θα δηλώσει τα ανωτέρω (α) και (β) για 

όσο χρόνο λειτουργεί και την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του .  

2.1 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (ή σε περίπτωση 

δραστηριοποίησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, η 

ημερομηνία ίδρυσης ή έναρξης δραστηριοτήτων της επιχείρησης μου είναι 

ι...................................) έχω εκτελέσει ορθώς ................................σύμβαση 

προμηθειών που αφορά ίδια ή/και συναφή είδη της παρούσας, συνολικής 

ποσότητας τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης του 25% της ζητούμενης από την 

παρούσα διακήρυξη ποσότητας για το/α τμήμα/τα που συμμετέχω. Οι 
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κυριότερες παραδόσεις εντός ή εκτός Ελλάδος περιγράφονται στον/στους 

πίνακα/ες που ακολουθεί/ουν (ανά τμήμα) : […] 

Σ. περίπτωση, που. αναδειχθώ, προσωρινός, μειοδότης, .δεσμεύομαι να σας. 

προσκομίσω τα εξής: α) αντίγραφα συμβάσεων, και β) Βεβαίωση από την 

Αναθέτουσα Αρχή (Αν ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει μόνο τμήμα της 

προμήθειας θα πρέπει να το συμπληρώσει εδώ, καθώς και στους ανωτέρω 

πίνακες). 

2.2 Δεσμεύομαι, επί ποινή αποκλεισμού να αναλάβω τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.2.6.2 της παρούσας διακήρυξης.  

2.3 Δεσμεύομαι, επί ποινή αποκλεισμού να αναλάβω τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.2.6.3 της παρούσας διακήρυξης.  

2.4 Δεσμεύομαι, επί ποινή αποκλεισμού να αναλάβω τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.2.6.4 της παρούσας διακήρυξης.  

2.5 Ο τεχνικός εξοπλισμός της επιχείρησης μου είναι ο κάτωθι:  

2.6 Η προέλευση των προσφερόμενων ειδών είναι: 

 α) Εφόσον ο Οικονομικός Φορέας συσκευάζει ή παράγει ο ίδιος το υπό 

προμήθεια είδος, δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα, στην οποία 

συσκευάζεται ή παράγεται το προσφερόμενο είδος, καθώς και ο τόπος 

εγκατάστασής της.  

β) Εφόσον ο Οικονομικός Φορέας είτε δεν συσκευάζει είτε δεν παράγει ο ίδιος 

το υπό προμήθεια είδος, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, δηλώνεται η 

επιχειρηματική μονάδα, στην οποία συσκευάζεται ή παράγεται το 

προσφερόμενο είδος και ο τόπος εγκατάστασής της.  

2.7 Στην επιχείρηση μου απασχολώ το κάτωθι προσωπικό, για το οποίο θα 

υποβάλλω κατάλογο, θεωρημένο από αρμόδια αρχή, εφόσον αναδειχθώ 

μειοδότης:  

2.8 Τα είδη που προσφέρω με την παρούσα είναι σύμφωνα με τη Μελέτη 

Τεκμηρίωσης του Παραρτήματος Ι της αριθ .............διακήρυξης, τις σχετικές 

διατάξεις του Υπουργείου  ………… και  …………… και του Ενιαίου Φορέα 

Ελέγχου Τροφίμων με όλες τις τροποποιήσεις και τα σχετικά διατάγματα.  

2.9 Δεσμεύομαι ότι έχω ασφαλισμένη την επιχείρηση μου για επαγγελματική 

και αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη διάρκεια της σύμβασης και έως τη 
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λήξη της και ότι ευθύνομαι αποκλειστικά ο ίδιος, αποκλειόμενης ρητώς και 

απολύτως κάθε ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής και των Εταίρων της Κ.Σ., 

για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που 

μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό μου ή σε τρίτους από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούμαι να καταβάλλω κάθε θετική και 

αποθετική ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της 

προμήθειας.  

2.10 Δεσμεύομαι ότι θα λάβω όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά, 

εκφόρτωση και παράδοση των ειδών ταξινομημένα ανά κατηγορία δέματος 

εντός των χώρων διανομής στους τελικούς δικαιούχους (ωφελούμενους του 

προγράμματος), διαθέτω τα κάτωθι οχήματα μεταφοράς και δεσμεύομαι να 

προσκομίσω φωτοαντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας και φωτοαντίγραφο της 

βεβαίωσης καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς, εφόσον αναδειχθώ 

μειοδότης. 

 2.11. Για τη συμμετοχή μου στ... Τμήμα/τα του Υποέργου 1 : ΤΡΟΦΙΜΑ, 

διαθέτω τα κάτωθι και θα τα καταθέσω εφόσον αναδειχθώ μειοδότης :  

1) Είμαι έμπορος και έχω την νόμιμη αδειοδότηση της επιχείρησής μου, 

σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, για την αποθήκευση, διατήρηση, 

διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει τα είδη για 

τα οποία λαμβάνω μέρος. ή  

2) Είμαι παρασκευαστής ή παραγωγός και έχω την νόμιμη αδειοδότηση της 

επιχείρησής μου, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει 

τα είδη για τα οποία λαμβάνω μέρος. 

 3) Κωδικό αριθμό έγκρισης εμπόρου για την προμήθεια ζωικών προϊόντων. 

 4) Άδεια Λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για τα προϊόντα ζωικής 

προέλευσης. 

5) Κωδικό αριθμό έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά. 

 6) Βεβαίωση καταλληλότητας για αποθήκευση και χονδρική διάθεση 

συσκευασμένων τροφίμων φυτικής προέλευσης  

7) Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τον Κωδικό Αριθμό 

Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και εγγραφή 

στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας που θα 
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συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία λαμβάνω μέρος καθώς επίσης και 

πιστοποιητικά, τα οποία βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 

ISO 22000:2005 ή παρόμοιο αυτού. Τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε. ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα 

εξωτερικού για τα συγκεκριμένα είδη.  

8) Για την προμήθεια των τυροκομικών προϊόντων (τυρί φέτα Π.Ο.Π.): άδεια 

λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των τυροκομικών προϊόντων, τον 

Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς 

και εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας η οποία 

περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνω μέρος, καθώς επίσης και 

πιστοποιητικά, βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ISO 

22000:2005 ή παρόμοιο αυτού. Τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε. ΣΥ. Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα 

εξωτερικού για τα συγκεκριμένα είδη. Για τη συμμετοχή μου στ - . Τμήματα/τα 

του Υποέργου 2 : ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, διαθέτω τις νόμιμες 

αδειοδοτήσεις για την εμπορία και διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών και θα 

τις υποβάλλω εφόσον αναδειχθώ μειοδότης.  

3.Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Η επιχείρησή μου κατέχει τα παρακάτω Πιστοποιητικά τα οποία θα βρίσκονται 

σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα τα καταθέσω σε περίπτωση 

που αναδειχθώ μειοδότης: - Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, - Πιστοποιητικό 

ISO 14001:2004, ή ισοδύναμα ή νεότερα αυτών, για την αποθήκευση, τη 

συσκευασία, την ανασυσκευασία και τη διακίνηση τροφίμων και προϊόντων 

παντοπωλείου, διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) 

ή άλλο αντίστοιχο φορέα. Όσον αφορά στη διαχείριση της ασφαλείας των 

τροφίμων η επιχείρησή μου κατέχει Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή 

ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, 

διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο 

αντίστοιχο φορέα, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται ότι η συσκευασία, 

ανασυσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των τροφίμων και των 
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προϊόντων παντοπωλείου πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι 

εφαρμόζει, διατηρεί και αναθεωρεί διαδικασίες  ………. , σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει. Το ανωτέρω 

πιστοποιητικό θα βρίσκεται σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα 

το καταθέσω σε περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης. Σε περίπτωση που δεν 

συσκευάζει ο οικονομικός φορέας : Δεν συσκευάζω ο ίδιος το υπό προμήθεια 

είδος, και δηλώνω ότι η επιχείρηση......................................., από την οποία θα 

προμηθευτώ τα διακινούμενα είδη, διαθέτει το Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 

ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, 

διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο 

αντίστοιχο φορέα, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται ότι η συσκευασία των 

τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι εφαρμόζει, διατηρεί και 

αναθεωρεί διαδικασίες  ……… σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 

487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει. • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής 

& Βασικής Υλικής Συνδρομής Όσον αφορά στα προϊόντα Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία, κάθε ένα εξ αυτών φέρει 

σχετική σήμανση CE.  

Επιπλέον, δηλώνω ότι κατέχω τα κάτωθι και θα τα καταθέσω αν αναδειχθώ 

μειοδότης : Κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων (αίτηση ή 

αριθμό Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων) καθώς και την καταχώρηση των 

στοιχείων στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, εφόσον απαιτείται και όπως αυτά 

ορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 

45 του κανονισμού ΕΚ. 1272/2008 CLP Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας 

(MSDS) των απορρυπαντικών, εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία, στα 

Ελληνικά σύμφωνα με την Οδηγία EE 1907/2006 και τον Κανονισμό ΕΚ 

1272/2008 CLP. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των ISO 9001:2008 ή 

ισοδύναμο αυτού διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) 

ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού των κατασκευαστών και μόνο για τα είδη 

Βασικής Υλικής Συνδρομής (εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία).  

Τόπος , ....................................2019  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Υπογραφή (ψηφιακή)». 
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24. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η 

διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν 

(ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 78/2007,19/2005, 31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε 

ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 

των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (Ολ ΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, 

τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά µη νόμιμη 

τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).  

25. Επειδή, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να 

αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., 

C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 

και απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, 

σκέψη 25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα 

επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους 

όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise 

Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27). 

26. Επειδή, περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρμογή των όρων της 

διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). 

27. Επειδή έχει κριθεί ότι οι περιπτώσεις των προσφορών που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 

απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται 

στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια 

επιτροπή. Το επουσιώδες, ωστόσο, της απόκλισης διαπιστώνεται και 

αιτιολογείται ειδικά από την αναθέτουσα αρχή (ΣτΕ 4136/2009, 2004/2010).   

28. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι 

όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να 
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διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη 

του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός 

να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς 

υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να 

τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ 

μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος 

τους αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 

διέπουν την εν λόγω σύμβαση   (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS 

Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης 

Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου 

1993, Επιτροπή κατά Δανίας, C-243/89, EU:C:1993:257, σκέψη 33, της 25ης 

Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51, 

της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, 

σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731, 

σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin, C-396/14, 

EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, 

C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, Universale-

Bau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, 

C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV 

Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης 

Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31).   

29. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως και η υποχρέωση 

διαφάνειας δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό οικονομικού φορέα από 

διαδικασία συνάψεως δημοσίας συμβάσεως, λόγω μη τηρήσεως από τον 

φορέα αυτόν υποχρεώσεως η οποία δεν προκύπτει ρητώς από τα σχετικά με 

τη διαδικασία αυτή έγγραφα ή από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, (βλ. 

απόφαση της 2ας Ιουνίου 2016, Pippo Pizzo C-27/15 ECLI:EU:C:2016:404, 

σκέψη 51).Ομοίως η διακήρυξη του διαγωνισμού δεν αρκεί να παραπέμπει 

γενικώς στη σχετική νομοθεσία, αλλά πρέπει να περιέχει ειδική ρήτρα περί 

υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών (ΣτΕ ΕΑ 79/2011). Εξάλλου δεν 
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είναι νόμιμος ο αποκλεισμός διαγωνιζομένου για το λόγο ότι δεν προσκόμισε, 

δικαιολογητικά συμμετοχής πρόσθετα από τα ρητώς αξιούμενα (πρβλ. Δεφ Αθ 

18/2015, ΕΑ ΣτΕ 18/2011, 1083, 1084/2010). 

30. Επειδή η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη διενέργεια 

των διαγωνισμών (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 

ΣτΕ 111/2006, 597/2007 κ. ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της 

αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς 

εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ 

Έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.).  Σύμφωνα, δε, με την εν 

λόγω αρχή, δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι 

οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων 

στοιχείων που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 

31. Επειδή, κατά γενική αρχή του δικαίου που διέπει τους δημόσιους 

διαγωνισμούς, δεν επιτρέπεται η μετά τη διενέργεια (ή κατά τη διάρκεια) 

διαγωνισμού τροποποίηση των όρων της διακηρύξεως που αποτελεί το 

κανονιστικό πλαίσιο που τον διέπει και η βάσει των νέων όρων αξιολόγηση ή 

αποκλεισμός των προσφορών που ήδη υποβλήθηκαν (πρβλ σχετ. Ε.Α. 

179/2009 σκ.5). Αποκλεισμός τεχνικής προσφοράς προβλέπεται μόνο στην 

περίπτωση απόκλισης από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, ως 

τέτοιοι δε θεωρούνται στο σύνολό τους οι τεχνικές προδιαγραφές (ΣτΕ 

1968/2013, ΣτΕ 82/2014, Ε.Α. ΣτΕ 1740/2004, 93,316,563/2006) εκτός εάν 

ορισμένες είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη προαιρετικές (ΣτΕ ΕΑ 192/2012, 

291/2011, ΕΣ Τμ. Μείζ.-Επταμ. 2446/2012, Γνωμ. ΝΣΚ 521/2011). 

Περαιτέρω, ουσιώδης θεωρείται όχι μόνον η απόκλιση υποβληθείσης 

προσφοράς από όρους της προκηρύξεως που χαρακτηρίζονται ρητώς από 

αυτήν ως απαράβατοι, αλλά και η έλλειψη ιδιότητας του προσφερομένου, 

προς προμήθεια, είδους, η οποία του στερεί την καταλληλότητα που 

απαιτείται για χρήση σύμφωνη με τον προορισμό του, καταλληλότητα, και 

αποτελεί εξυπακουόμενη, ουσιώδη απαίτηση της εκάστοτε προκηρύξεως 

(πρβλ. ΣτΕ 395/2004, 557/2005, 720,725/2006, 1052/2008).    

32. Επειδή, με βάση τους όρους της διακήρυξης, όπου η πλήρωση των 

όρων της διακήρυξης επισημαίνεται ως απαίτηση, καθίσταται σαφές ότι  οι 
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τεχνικές προδιαγραφές συνιστούν απαράβατους όρους της διακήρυξης (βλ. 

για τη δεσμευτικότητα των τεχνικών προδιαγραφών απόφαση ΔΕΕ της 5ης 

Δεκεμβρίου 2013, C-561/12 Nordecon AS, Ramboll Eesti AS κατά 

Rahandusministeerium). 

33. Επειδή οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η 

απόκλιση των προσφορών από αυτές συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους, 

εκτός εάν ορισμένες προδιαγραφές είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη 

προαιρετικές (ΣτΕ ΕΑ 192/2012, 291/2011, ΕΣ Τμ. Μείζ.-Επταμ. 2446/2012, 

Γνωμ. ΝΣΚ 521/2011). 

34. Επειδή, εξάλλου, σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη 

χρησιµοποιεί όρους, όπως «µε ποινή αποκλεισμού...», «µε ποινή 

απαραδέκτου….», «οι συµµετέχοντες πρέπει...» ή άλλους παρόµοιους, είναι 

προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε 

απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε απόρριψη της (βλ. Γνµδ ΝΣΚ 

70/2002). 

35. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη 

διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να 

αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (βλ. ΣτΕ 

743/2000), σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την 

εφαρμογή τους κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). 

36. Επειδή ο προσφεύγων με το μοναδικό λόγο της προσφυγής του 

ισχυρίζεται ότι η προσφορά του παρεμβαίνοντος πρέπει να απορριφθεί διότι 

δεν έχει υποβάλλει την προβλεπόμενη από το Παράρτημα Ι- Τεχνικές 

Προδιαγραφές της διακήρυξης για το είδος οδοντόκρεμα υπεύθυνη δήλωση 

ότι το προϊόν είναι καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως 

καλλυντικό προϊόν ούτε αναφέρει το σχετικό αριθμό καταχώρησης σε κάποιο 

σημείο της προσφοράς του. 
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37. Επειδή από το συνδυασμό των όρων 2.4.3.2.2 και 2.4.6 της 

διακήρυξης συνάγεται ρητώς ότι οι προσφορές οφείλουν να πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης 

αναφορικά με το τμήμα που συμμετέχει έκαστος διαγωνιζόμενος, άλλως 

αποκλείονται ως απαράδεκτες. Προς απόδειξη δε της πλήρωσης των 

τεχνικών προδιαγραφών οι συμμετέχοντες πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

υποβάλλουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης υποστηρικτικά 

έγγραφα. Ειδικότερα, στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης επισημαίνεται ότι το 

είδος οδοντόκρεμα συνιστά καλλυντικό προϊόν και προβλέπεται ρητώς η 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι το προϊόν είναι καταχωρημένο στον 

Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν με αναφορά του σχετικού 

αριθμού καταχώρησής του. 

38. Επειδή κατόπιν επισκόπησης της τεχνικής προσφοράς του 

παρεμβαίνοντος προκύπτει ότι για το είδος οδοντόκρεμα δεν έχει πράγματι 

υποβάλλει την απαιτούμενη από το Παράρτημα Ι υπεύθυνη δήλωση περί 

καταχώρησης στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) της προσφερόμενης από 

αυτόν οδοντόκρεμας ως καλλυντικό προϊόν ούτε αναφέρει τον αριθμό 

καταχώρησης του σε οιοδήποτε έγγραφο της τεχνικής του προσφοράς. Τη δε 

έλλειψη αυτή αποδέχεται και η αναθέτουσα αρχή, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι 

επουσιώδης διότι αρκεί η υποβολή από τον παρεμβαίνοντα της 

προβλεπόμενης στο Παράρτημα VI υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία 

δηλώνεται, μεταξύ άλλων, η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 

διακήρυξης και η πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών. Ο ισχυρισμός όμως 

αυτός προβάλλεται αβασίμως καθώς όπως έχει κριθεί από τη νομολογία, οι 

προσφορές που υποβάλλουν οι υποψήφιοι πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις που θέτει και μάλιστα επί ποινή αποκλεισμού η διακήρυξη, ενώ 

τυχόν ελλείψεις δεν αναπληρώνονται από τη γενική δήλωση των υποψηφίων 

περί συμμόρφωσής τους με τους όρους της διακήρυξης (ΣτΕ Ασφ 883/08, 

ΔΕφΑθ 980/13, ΑΕΠΠ 55/2018). Ο δε παρεμβαίνων ουδόλως αναφέρει στην 

παρέμβαση του ότι υφίσταται η απαιτούμενη καταχώρηση παρά μόνον 

προβάλλει ότι αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος VI στην οποία 

αναφέρει ότι τα προϊόντα του φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις CE και 
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πιστοποιητικά ISO καθώς και ότι κατέχει τις αναγκαίες άδειες κυκλοφορίας, η 

οποία όμως ουδόλως μπορεί να αναπληρώσει την προβλεπόμενη από τη 

διακήρυξη ειδική δήλωση ότι η προσφερόμενη οδοντόκρεμα έχει καταχωρηθεί 

στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν με μνεία του αριθμού  

αυτής της καταχώρησης. Ο δε ισχυρισμός του παρεμβαίνοντος ότι η δήλωση 

στο ΕΕΕΣ περί πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής περιλαμβάνει και την 

απόδειξη της καταλληλότητας των προσφερόμενων από αυτών ειδών 

ερείδεται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης καθώς η καταχώρηση της 

προσφερόμενης οδοντόκρεμας στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως 

καλλυντικό προϊόν συνιστά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της διακήρυξης 

ρητώς τεχνική προδιαγραφή και όχι κριτήριο επιλογής για την προαπόδειξη 

του οποίου αρκεί η υποβολή του ΕΕΕΣ. Επομένως, ο μοναδικός λόγος 

προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος. 

39. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση. 

40. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή . 

41. Επειδή η παρέμβαση θα πρέπει να απορριφθεί. 

   42.Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να επιστραφεί 

το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων (άρθρα 363 παρ.5 του 

ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. 

Απορρίπτει την παρέμβαση 

Ακυρώνει την από 3.07.2019 απόφαση της αναθέτουσας αρχής όπως 

ενσωματώνεται στον υπ’ αριθμό 21/2019 Πρακτικό κατά το σκεπτικό της 

παρούσας 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου ποσού εξακοσίων ευρώ. 

 

 



Αριθμός απόφασης:  1032/2019 
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 28 Αυγούστου 2019 και εκδόθηκε την 16η 

Σεπτεμβρίου 2019  στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Χ. ΚΑΝΑΒΑ                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΛΙΑΚΑΤΣΙΔΑΣ 

 


