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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 12 Ιουλίου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Χρήστος Σώκος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος και 

Μαργαρίτα Κανάβα σε αναπλήρωση της κωλυώμενης Αγγελικής Πουλοπούλου, 

Μέλη. 

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 09.06.2021 με ΓΑΚ 

1181/10.06.2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «...» 

και διακριτικό τίτλο: «...», που εδρεύει στον ..., όπως νομίμως εκπροσωπείται, 

κατά του «ΔΗΜΟΥ ...», όπως νομίμως εκπροσωπείται [εφεξής η 

αναθέτουσα αρχή]. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται την ακύρωση 

της υπ΄αριθμ. 378/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

αναθέτουσας αρχής (απόσπασμα της 19ης και από 25.05.2021 συνεδρίασης) 

κατά το σκέλος της, με το οποίο ανακαλείται η 94/2021 απόφαση του ιδίου 

οργάνου, κατά το μέρος της που αυτή ανακάλεσε την 604/2020 απόφαση του 

αυτού οργάνου, ως προς το σκέλος της που αφορά το Τμήμα 2 του 

διαγωνισμού, με αποτέλεσμα την αναβίωση του σκέλους της 604/2020 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο κηρύχθηκε άγονος και 

ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για το Τμήμα του 2 «Βασική Υλική Συνδρομή», 

αποφασίσθηκε η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το ίδιο Τμήμα, 

χωρίς να κληθεί η προσφεύγουσα να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

για το αυτό Τμήμα, ως έχουσα την αμέσως επόμενη προσφορά. 

 

 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Χρήστο Σώκο 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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 1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ 39/2017 

και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. … και ποσού 1.200,00ευρώ.  

 2. Επειδή, με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 35601/06.09.2019 διακήρυξη της 

αναθέτουσας αρχής προκηρύχθηκε ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών 

βασικής υλικής συνδρομής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 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 Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ... με επικεφαλής εταίρο/δικαιούχο το Δήμο …, 

συνολικού προϋπολογισμού 1.861.972,80 € χωρίς ΦΠΑ (2.132.542,67 € με 

ΦΠΑ). Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει (2) δύο Τμήματα, το 

Τμήμα 1 «Τρόφιμα» και το Τμήμα 2 «Βασική Υλική Συνδρομή». Ο διαγωνισμός 

διενεργήθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος …  

 3. Επειδή, με τη ΓΑΚ ΑΕΠΠ 91/11.01.2021 προδικαστική προσφυγή της 

προσφεύγουσας προσβλήθηκε η 604/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων (απόσπασμα της 52ης και από 28.12.2020 

συνεδρίασης), ως αναθέτουσας αρχής της 35601/06.09.2019 διακήρυξης του 

ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για 

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ... ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ...», 

προϋπολογισμού 2.132.542,67 ευρώ με ΦΠΑ, με την οποία, μετά από έγκριση 

του 6ου και από 23.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού:  (α) 

Απορρίφθηκε η προσφορά της προσφεύγουσας για το Τμήμα 1 του 

διαγωνισμού «Τρόφιμα» εκτιμώμενης αξίας 1.624.760,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 

213.638,80 ευρώ, ο διαγωνισμός για το Τμήμα αυτό κηρύχθηκε άγονος και 

ματαιώθηκε, αποφασίσθηκε δε η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για 

το ίδιο Τμήμα, και κατέπεσε μερικώς η εγγύηση της συμμετοχής της για το 

διαγωνισμό κατά το ποσό των 32.495,00 ευρώ, εκδοθείσα από την τράπεζα 
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ALPHA BANK Α.Ε. (αριθμός εγγυητικής επιστολής: …/02.10.2019). (β) 

Κηρύχθηκε άγονος και ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για το Τμήμα 2 «Βασική Υλική 

Συνδρομή» εκτιμώμενης αξίας 237.212,80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 56.931,07 ευρώ, 

αποφασίσθηκε δε η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το ίδιο 

Τμήμα, κατόπιν της απόρριψης της προσφοράς της συνδιαγωνιζομένης «...» για 

το αυτό Τμήμα, χωρίς να κληθεί η προσφεύγουσας να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης για το αυτό Τμήμα, ως έχουσα την αμέσως 

επόμενη προσφορά. Με το 61/2021 πρακτικό της Α.Ε.Π.Π. τέθηκε στο αρχείο η 

ως άνω προδικαστική προσφυγή της προσφεύγουσας, επειδή η 94/2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας ανακάλεσε την 

προσβαλλομένη με την προσφυγή αυτή 604/2020 απόφαση της αυτής 

Οικονομικής Επιτροπής. Εν συνεχεία με την υπ’αριθμ. 378/2021 απόφαση της 

ιδίας Οικονομικής Επιτροπής (απόσπασμα της 19ης και από 25.05.2021 

συνεδρίασης), εγκρίθηκε το 8ο και από 18.05.2021 πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού με αποτέλεσμα να ανακαλείται η 94/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος της που αυτή ανακάλεσε την 604/2020 

απόφαση της ιδίας Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το σκέλος της που αφορά 

το Τμήμα 2 του διαγωνισμού. Τούτο, διότι η ανάκληση της ανάκλησης αναβιώνει 

το σκέλος της 604/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

αναθέτουσας (απόσπασμα της 52ης και από 28.12.2020 συνεδρίασης), με το 

οποίο κηρύχθηκε άγονος και ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για το Τμήμα του 2 

«Βασική Υλική Συνδρομή» εκτιμώμενης αξίας 237.212,80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

56.931,07 ευρώ.  

 4. Επειδή, κατά της ως άνω υπ’αριθμ. 378/2021 απόφασης, η οποία 

κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στους προσφέροντες στις 31.05.2021 ασκήθηκε η 

υπό κρίση προσφυγή, νόμιμα και εμπρόθεσμα στις 09.06.2021, με κατάθεση 

μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με τη χρήση του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ 39/2017, και 

κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην ΑΕΠΠ από την προσφεύγουσα 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 και με προφανές 

έννομο συμφέρον καθόσον η προσφεύγουσα έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό 

για το Τμήμα 2 και προσδοκά την κατακύρωση του σε αυτή.  
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 5. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή, κοινοποίησε στις 11.06.2021 την υπό 

εξέταση προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί 

να θίγεται από την αποδοχή της και απέστειλε στην AΕΠΠ τις με αριθμό 

πρωτοκόλλου 25459/24.06.2021 απόψεις της σχετικά με την υπό εξέταση 

προδικαστική προσφυγή, ζητώντας παράλληλα την απόρριψή της και 

παραθέτοντας συμπληρωματική αιτιολογία, τις οποίες απόψεις κοινοποίησε 

στην προσφεύγουσα αυθημερόν και προς αντίκρουση αυτών η προσφεύγουσας 

κατέθεσε νομίμως και εμπροθέσμως το από 05.07.2021 Υπόμνημά της.  

 6. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη αποτελεί κανονιστική πράξη, 

η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και δεσμεύει, τόσο την αναθέτουσα αρχή, η 

οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, 53/2011, ΕΣ VI Τμήμα Πράξεις 78/2007, 

19/2005, 31/2003 κ.λπ.), όσο και τους διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση 

ουσιωδών διατάξεων της Διακήρυξης οδηγεί σε ακυρότητα των αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες εγκρίνονται οι επιμέρους φάσεις της 

διαδικασίας, καθώς και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού (ΣτΕ 2772/1986, 

3670/1992, 2137/1993 κλπ), αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων διατάξεων της 

Διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, καθιστά απαράδεκτες τις υποβληθείσες 

προσφορές τους. Επειδή, κατά την ερμηνεία των όρων κάθε Διακήρυξης ο 

ερμηνευτής του δικαίου πρέπει να αναζητείτο πραγματικό νόημα των 

ενσωματωμένων σε αυτή κανόνων με αφετηρία τη λεκτική, ήτοι γραμματική 

διατύπωσή τους (γραμματική ερμηνευτική μέθοδος).  

 7. Επειδή, η προσφεύγουσα με τον μοναδικό λόγο της υπό κρίση 

προσφυγής ισχυρίζεται ότι στην προσβαλλομένη πράξη δεν διαλαμβάνεται 

καμία απολύτως αιτιολογία, γιατί επαναφέρεται στο νομικό κόσμο ως είχε το 

σκέλος της 604/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας 

αρχής (απόσπασμα της 52ης και από 28.12.2020 συνεδρίασης), με το οποίο 

κηρύχθηκε άγονος και ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για το Τμήμα του 2 «Βασική 

Υλική Συνδρομή», αποφασίσθηκε η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας 

για το ίδιο Τμήμα, κατόπιν της απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας «...» για 

το αυτό Τμήμα, χωρίς να κληθεί η ίδια να υποβάλει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, ως έχουσα την αμέσως επόμενη προσφορά και συνεπώς, η 

προσβαλλομένη είναι παράνομη, ως μη φέρουσα αιτιολογία. Περαιτέρω 

ισχυρίζεται ότι, όσον αφορά την ως άνω 604/2020 απόφαση, δεν συντρέχει 

καμία από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 106 του 
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ν.4412/2016 και των όρων 3.3 και 3.5 της διακήρυξης που κατά περίπτωση 

επιβάλλουν ή επιτρέπουν στην αναθέτουσα την ματαίωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, ερείδεται σε αντιφατική αιτιολογία και παραβαίνει ευθέως τη 

διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του ν.4412/2016, η οποία επιβάλλει 

στην αναθέτουσα, στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς του 

προσωρινού αναδόχου κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, να 

κατακυρώσει το διαγωνισμό στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τις κατατεθείσες απόψεις της αντικρούει το 

περιεχόμενο της προσφυγής και παραθέτει συμπληρωματική αιτιολογία 

εισάγοντας αποσπάσματα από την 604/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής.  

 9. Επειδή, ως προς την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας, οι όροι 2.2.4 και 2.2.9 της διακήρυξης, ορίζουν τα εξής: «2.2.4 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοίφορείς 

που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 

στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 

στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της 

παρούσας διακήρυξης. Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι 

είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα προσκομίσει το σχετικό 

δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά 

την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την 
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Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα μετα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της 

παρούσας Διακήρυξης....... 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 2.2.9.1 

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προς προκαταρκτική 

απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7. της παρούσης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986...... 2.2.9.2 Αποδεικτικά 

μέσα Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 

2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 περ. 26 Ν.4497/2017........B.3. Για 

την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 

μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουνβεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
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Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την οποία πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του 

ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικόπου εκδίδεται 

από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται 

τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών 

φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους 

αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό 

πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 

καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους....». 

 Περαιτέρω, ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι όροι 2.2.6 

και 2.2.9 της διακήρυξης, ορίζουν τα εξής: «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) να 

έχουν εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον σύμβαση που να περιλαμβάνει προμήθεια, 

παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή και διανομή προϊόντων απευθείας σε 

ωφελούμενους φυσικά πρόσωπα κατά την τελευταία τριετία. Ως διανομή 

λογίζεται η οργάνωση των διαφόρων ειδών σε πακέτα προς τους ωφελούμενους 

και η υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην επί τόπου διανομή τους. β) να 

διαθέτουν, σε περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι και εφόσον απαιτηθεί, 

κατάλληλο εξοπλισμό (ψυκτικούς θαλάμους), ώστε να διασφαλίζεται, ψύξη σε 

ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως πρέπει να γίνεται) και υγιεινής. Οι 

ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όργανα θερμομέτρησης, και η 

καταγραφή της θερμοκρασίας θα γίνεται αυτόματα σε αρχεία διαθέσιμα στον 

έλεγχο. Έτσι θα διατηρούνται τα προϊόντα καθόλη τη διάρκεια της ημερήσιας 

διανομής (τουλάχιστον 10 ώρες ημερησίως) και αποθήκευσης τους, αν 
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απαιτηθεί, σε χώρους του προμηθευτή. Με τον ανωτέρω εξοπλισμό καθώς και τα 

κατάλληλα μέσα (Η/Υ και εκτυπωτή, σακούλες, τρόλεϊ-καρότσια μεταφοράς), τα 

είδη θα διανέμονται με σωστό και ασφαλή τρόπο στους ωφελούμενους. γ) να 

διαθέτουν σε περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι, και εφόσον απαιτηθεί, 

δικά τους ή μισθωμένα από αυτούς κατάλληλα μέσα μεταφοράς (φορτηγά) και 

μέσα μεταφοράς υπό ψύξη (φορτηγά ψυγεία), σε ενδεδειγμένες συνθήκες 

θερμοκρασίας (όπως πρέπει να γίνεται) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα 

πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες και ειδικότερα τα φορτηγά ψυγεία να διαθέτουν όργανα 

θερμομέτρησης και η καταγραφή της θερμοκρασίας θα γίνεται αυτόματα σε 

αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. Με τα ανωτέρω μέσα μεταφοράς τα είδη θα 

μεταφέρονται με σωστό και ασφαλή τρόπο στους ωφελούμενους. Τα μεταφορικά 

μέσα και ο εξοπλισμός θα παρέχονται από τον προμηθευτή στα σημεία διανομής 

και για όλη τη διάρκεια της ημερήσιας διανομής. δ) να διαθέτουν σε περίπτωση 

που ανακηρυχθούν ανάδοχοι, κατάλληλη αποθήκη ιδιοκτησίας τους ή 

μισθωμένη, η οποία να βρίσκεται στην περιοχή της διοικητικής εμβέλειας των 

Δήμων της Κοινωνικής Σύμπραξης και η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις 

συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα πάντα με τις «Τεχνικές προδιαγραφές του 

κάθε είδους» για τις ανάγκες της Πράξης «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2018-2019" Κ.Σ. ΠΕ ...», προκειμένου να φορτώσουν, μεταφέρουν, 

εκφορτώσουν και φυλάξουν όλα τα πακέτα - σακούλες που δεν παρέλαβαν οι 

ωφελούμενοι από τα σημεία διανομής προκειμένου να διανεμηθούν στις 

ωφελούμενες μονάδες (οικογένειες) στην επόμενη διανομή, όποτε αυτή 

προγραμματιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η αποθήκη θα είναι διαθέσιμη 

καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, για την προσωρινή αποθήκευση 

των ειδών που δεν διανεμήθηκαν κατά την επί τόπου διανομή... 2.2.9 Κανόνες 

απόδειξης ποιοτικής επιλογής 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την 

υποβολή προσφορών Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7. της παρούσης, προσκομίζουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
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προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του ν. 1599/1986...... 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα Α. Το δικαίωμα 

συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 

και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. 

γ του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 περ. 26 

Ν.4497/2017........Β.5. Για την απόδειξη της τεχνικήςικανότητας της 

παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α)Υπεύθυνη Δήλωση 

στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι, θα 

έχουν στη διάθεσή τους, εφόσον απαιτηθεί, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

και σε τυχόν παρατάσεις, τον κατάλληλο εξοπλισμό (ψυκτικούς θαλάμους), ώστε 

να διασφαλίζεται, για προϊόντα που απαιτούν, ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες 

θερμοκρασίας (όπως πρέπει να γίνεται) και υγιεινής και ότι οι ψυκτικοί θάλαμοι 

θα είναι εφοδιασμένοι με όργανα θερμομέτρησης, και η καταγραφή της 

θερμοκρασίας θα γίνεται αυτόματα σε αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. Έτσι θα 

διατηρούνται τα προϊόντα καθόλη τη διάρκεια της ημερήσιας διανομής 

(τουλάχιστον 10 ώρες ημερησίως) και αποθήκευσης τους, αν απαιτηθεί, σε 

χώρους του προμηθευτή. Επίσης στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι 

εκτός τον ανωτέρω εξοπλισμό θα έχουν στη διάθεσή τους καιτα κατάλληλα μέσα 

(Η/Υ και εκτυπωτή, σακούλες, τρόλεϊ-καρότσια μεταφοράς), ούτως ώστε τα είδη 

θα διανέμονται με σωστό και ασφαλή τρόπο στους ωφελούμενους. Σε απόδειξη 

του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης όταν ανακηρυχθούν ανάδοχοι θα 

προσκομίσουν Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων για την 

αποθήκευση προϊόντων ζωικής προέλευσης. γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία 

θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι και εφόσον 

απαιτηθεί, θα έχουν στη διάθεσή τους, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε 

τυχόν παρατάσεις, δικά τους ή μισθωμένα από αυτούς κατάλληλα μέσα 

μεταφοράς (φορτηγά) και μέσα μεταφοράς υπό ψύξη (φορτηγά ψυγεία), σε 

ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως πρέπει να γίνεται) και υγιεινής. Σε 

απόδειξη του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης όταν ανακηρυχθούν 

ανάδοχοι θα προσκομίσουν: -Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων 
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με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η διανομή. -Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 

για τα φορτηγά -Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας και αντίγραφο άδειας 

κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωϊκής προέλευσης για το 

φορτηγό-ψυγείο. Ειδικά τα φορτηγά ψυγεία θα διαθέτουν όργανα 

θερμομέτρησης και η καταγραφή της θερμοκρασίας θα γίνεται αυτόματα σε 

αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. Ακόμη δεσμεύονται ότι τα μεταφορικά μέσα και ο 

εξοπλισμός θα παρέχονται από τον προμηθευτή στα σημεία διανομής και για όλη 

τη διάρκεια της ημερήσιας διανομής. δ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 

δηλώνουν ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι, θα έχουν στη 

διάθεσή τους, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε τυχόν παρατάσεις, 

κατάλληλη αποθήκη ιδιοκτησίας τους ή μισθωμένη, η οποία θα βρίσκεται στην 

περιοχή της διοικητικής εμβέλειας των Δήμων της Κοινωνικής Σύμπραξης και η 

οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα πάντα 

με τις «Τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους» για τις ανάγκες της Πράξης 

«"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019" Κ.Σ. ΠΕ...», προκειμένου να φορτώσουν, μεταφέρουν, 

εκφορτώσουν και φυλάξουν όλα τα πακέτα - σακούλες που δεν παρέλαβαν οι 

ωφελούμενοι από τα σημεία διανομής προκειμένου να διανεμηθούν στις 

ωφελούμενες μονάδες (οικογένειες) στην επόμενη διανομή, όποτε αυτή 

προγραμματιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε απόδειξη του περιεχομένου της 

Υπεύθυνης Δήλωσης, όταν ανακηρυχθούν ανάδοχοι, θα προσκομίσουν όλα τα 

απαιτούμενα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτουν τα χαρακτηριστικά ήτοι: 

διεύθυνση, άδεια χρήσης ή άλλο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η κατά 

νόμο χρήση των εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης. 

Επίσης θα προσκομισθούν νομιμοποιητικά έγγραφα των εγκαταστάσεων (τίτλοι 

κτήσης ή συμφωνητικό ενοικίασης ή σχετικό έγγραφο ιδιοκτησίας ή άδεια 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο κατά την κρίση 

του αναδόχου), βάσει των οποίων η Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να διαπιστώσει 

τηνύπαρξη των απαιτούμενων υποδομών καθώς και την Νόμιμη χρήση αυτών, 

τις οποίες θα διαθέτει ο οικονομικός φορέας για την κάλυψη των αναγκών της 

προμήθειας για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της σύμβασης και σε τυχόν 

παρατάσεις. Επίσης θα προσκομίζεται θεωρημένο σχέδιο - αρχιτεκτονικό 

διάγραμμα κάτοψης του αποθηκευτικού χώρου, βάση του οποίου η αναθέτουσα 
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αρχή θα μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη των απαιτούμενων υποδομών. Όταν 

ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είναι ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων οι 

οποίες έχουν δηλωθεί, απαιτείται και Υ.Δ. από τον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων 

στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται εφ' όσον ο υποψήφιος οικονομικός 

φορέας αναδειχθεί ως ανάδοχος της προμήθειας να παραχωρήσει τις 

απαιτούμενες από την σύμβαση εγκαταστάσεις για το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα και ότι όλα τα στοιχεία που θα προσκομιστούν για τον χώρο είναι αληθή 

και ακριβή...».  

 10. Επειδή, ύστερα από την μελέτη του ηλεκτρονικού φακέλου της υπόθεσης 

προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με την κρινόμενη προσφυγή: Με την 

υπ’αριθμ. 604/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας 

αρχής (απόσπασμα της 52ης και από 28.12.2020 συνεδρίασης) είχε κηρυχθεί 

άγονος με αποτέλεσμα να ματαιωθεί ο διαγωνισμός για το Τμήμα του 2 «Βασική 

Υλική Συνδρομή» εκτιμώμενης αξίας 237.212,80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 56.931,07 

ευρώ και αποφασίσθηκε η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το ίδιο 

Τμήμα, όπως επίσης και για το τμήμα 1. Εν συνεχεία όμως με την υπ’αριθμ. 

94/2021 απόφαση της ιδίας επιτροπής ανακλήθηκαν  οι υπ’ αριθ. 111/2020, 

321/2020 και 604/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αποτέλεσμα 

να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος η προσφεύγουσα για το ΤΜΗΜΑ 1 της 

προμήθειας και  προσωρινός ανάδοχος ο φορέας «...» για το ΤΜΗΜΑ 2 της 

προμήθειας. Τέλος, με την προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. 378/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής ανακλήθηκε η ως άνω υπ’αριθμ. 94/2021 ανακλητική 

απόφαση της υπ’αριθμ. 604/2020, με την οποία είχε ματαιωθεί ο διαγωνισμός 

για το τμήμα 2. Η αναθέτουσα αρχή κατόπιν της άσκησης της υπό κρίση 

προδικαστικής προσφυγής με τις κατατεθείσες απόψεις της παραθέτει 

απόσπασμα από την υπ’αριθμ. 604/2020 απόφαση στο οποίο αναφέρεται ότι η 

προσφορά της προσφεύγουσας κρίνεται απορριπτέα διότι το υπ’ αριθμόν πρωτ. 

576/26/09/2019 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας που προσκόμισε 

αυτή έρχεται σε αντίθεση με το υπ’ αριθμόν 1566/25-11-2020 Πιστοποιητικό του 

Επιμελητηρίου Αρκαδίας που αφορά υποκατάστημα της ίδιας εταιρείας στην 

Τρίπολη και προσκομίσθηκε ως δικαιολογητικό κατακύρωσης και ως εκ  τούτου 

επήλθε μεταβολή των προϋποθέσεων συμμετοχής που καταλαμβάνει όλο τον 

διαγωνισμό και επομένως και το Τμήμα 2 εκτός από το Τμήμα 1. Σύμφωνα με το 

άρθρο 2.2.4 της Διακήρυξης, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 
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στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό 

επάγγελμα της διακήρυξης, το οποίο αφορά επαγγελματική ενασχόληση με 

προμήθεια ειδών διατροφής και βασικής υλικής συνδρομής καθώς επίσης και 

δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο 

Παράρτημα της Διακήρυξης και αφορούν τυποποίηση πακέτων, μεταφορά 

αυτών με ίδια μέσα, εκφόρτωση – τοποθέτηση - παράδοση  αυτών από σημεία 

διανομής που θα βρίσκονται σε αποθήκη του στην περιοχή της διοικητικής 

εμβέλειας των Δήμων της Κοινωνικής Σύμπραξης. Περαιτέρω, τα άρθρα 2.2.4 

και 2.2.9 της Διακήρυξης δεν ορίζουν ότι κατά την υποβολή της προσφοράς του 

ο συμμετέχων οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικό 

εγγραφής του στο οικείο Επιμελητήριο αλλά μόνο να το αναφέρει στο Ε.Ε.Ε.Σ 

του ως προκαταρκτική απόδειξη και να το προσκομίσει σε επόμενο στάδιο με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. Από κανένα σημείο των προαναφερθέντων 

άρθρων της Διακήρυξης και του Παραρτήματος αυτής δεν προκύπτει ότι το 

πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα 

στην άσκηση χονδρικού ή λιανικού εμπορίου ως προϋπόθεση της άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας. Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα θα πρέπει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, αν ανακηρυχθεί 

ανάδοχος της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.6. και 2.2.9 της Διακήρυξης 

να διαθέτει δική του ή μισθωμένη αποθήκη, όπως εκτέθηκε ως άνω, εντός των 

ορίων της περιοχής διοικητικής εμβέλειας των Δήμων της Κοινωνικής 

Σύμπραξης προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες αποθήκευσης και διανομής των προσφερόμενων ειδών προς τους 

δικαιούχους. Προς προκαταρκτική απόδειξη αυτών όφειλε να προσκομίσει 

υπεύθυνη δήλωση και σε επόμενο στάδιο τυχόν υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.  

Η προσφεύγουσα με την προσφορά της υπέβαλε το υπ’αριθμ. 576/26.09.2019 

πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ..., εκ περισσού διότι όπως προαναφέρθηκε 

από κανένα άρθρο της Διακήρυξης δεν υποχρεούνταν να πράξει κάτι τέτοιο 

αλλά αντιθέτως αρκούσε η προκαρκτική απόδειξη με συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ 

και υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την επαγγελματική της συνάφεια με το 

αντικείμενο της σύμβασης. Αφού η προσφεύγουσα εκλήθη να καταθέσει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσής της ως προσωρινή ανάδοχος του Τμήματος 1, 

μεταξύ αυτών υπέβαλε το υπ’αριθμ. 604/11.11.2020 πιστοποιητικό του 
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Επιμελητηρίου ..., στο οποίο αναφέρεται η έδρα αυτής στον ... καθώς και η 

απόφαση της Περιφέρειας ... με ΑΔΑ ...(υπ’ αριθμ. 2756/27.08.2019), δυνάμει 

της οποίας επέρχεται οριστική διακοπή λειτουργίας του Κέντρου Αποθήκευσης 

Διανομής που βρίσκεται στην θέση «...-...» στο ... και η διαπίστωση ότι η 

προσφεύγουσα δύναται να ασκεί, κατά το καταστατικό της, τις δραστηριότητές 

της και διά των υποκαταστημάτων της, ενώ δεν αναφέρεται σε αυτό η λέξη 

«λιανικό» σχετικά με το εμπόριο των προσφερόμενων ειδών. Επίσης υπέβαλε 

και το υπ’αριθμ. 1566/25.11.2020 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ..., στο 

οποίο αναφέρεται η ίδρυση υποκαταστήματος της προσφεύγουσας στα ... της ... 

στις 10.06.2019 και ως ημερομηνία έγγραφής αυτού στις 23.01.2020. Από το εν 

λόγω πιστοποιητικό συνάγεται ότι η προσφεύγουσα έχει συναφές 

επαγγελματικό αντικείμενο με τα Τμήματα 1 και 2 της Διακήρυξης. Κατόπιν των 

ανωτέρω, όπως βάσιμα ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, το υπ’αριθμ. 

576/26.09.2019 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ... υποβλήθηκε με την 

προσφορά της εκ περισσού αφού τα άρθρα 2.2.4 και 2.2.9 ορίζουν ότι αρκεί στα 

πλαίσια απόδειξης της προκαταρκτικής εξέτασης η δήλωση στο Ε.Ε.Ε.Σ. ότι 

είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο Επιμελητήριο, όπερ και η προσφεύγουσα 

έπραξε και εκ του γεγονότος αυτού δεν είναι νόμιμος τυχόν αποκλεισμός της για 

αξιολόγηση δικαιολογητικού που έχει υποβληθεί επιπλέον των αξιούμενων από 

την Διακήρυξη. Αλλά ακόμα και αν ήθελε υποτεθεί ότι έπρεπε να αξιολογηθεί το 

υπ’αριθμ. 576/26.09.2019 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ... και να συγκριθεί 

με το 604/11.11.2020 πιστοποιητικό του ίδιου Επιμελητηρίου προκύπτει ότι 

μεταξύ των δύο δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως προς την πλήρωση του 

κριτηρίου επαγγελματικής καταλληλότητας της προσφεύγουσας, αφού η 

άσκηση χονδρικού εμπορίου δεν απαιτούνταν. Σε κάθε περίπτωση, η 

προσφεύγουσα προκύπτει ότι ασκούσε χονδρικό εμπόριο μέσω του 

υποκαταστήματος στην ...πριν από την υποβολή της προσφοράς της, γεγονός 

που ίσχυε και κατά το παρελθόν μόνο στην έδρα της στον ... μέχρι τη στιγμή που 

ανακλήθηκε η άδεια της με την 2756/27.08.2019 απόφαση της Περιφέρειας .... 

Επομένως ο ισχυρισμός της αναθέτουσας αρχής ότι επήλθε μεταβολή των 

προϋποθέσεων συμμετοχής της προσφεύγουσας στον διαγωνισμό είναι 

απορριπτέος ως αβάσιμος διότι  όπως έχει κριθεί με την απόφαση 359/2020 

απόφαση Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με το άρθρο 104§2 του Ν.4412/2016 οι οψιγενείς 

μεταβολές που ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει στην αναθέτουσα αρχή, 
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καταλαμβάνουν μόνον τη μεταβολή στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι 

προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, δηλαδή την απώλεια προσόντος 

συμμετοχής, δια επέλευσης λόγου αποκλεισμού ή αναίρεσης πλήρωσης 

κριτηρίου επιλογής, και όχι τη μεταβολή του τρόπου πλήρωσης των 

προϋποθέσεων συμμετοχής και κάθε εν γένει στοιχείου, η ως άνω δε 

διαφοροποίηση μεταξύ των δύο πιστοποιητικών του Επιμελητηρίου ... δεν 

εμπίπτει στον κανόνα δικαίου του ως άνω άρθρου και είναι νόμιμη. 

 Τέλος, ακόμα και αν ήθελε κριθεί ότι από την Διακήρυξη απαιτούνταν η 

άσκηση χονδρικού εμπορίου εκ μέρους της προσφεύγουσας, γεγονός που δεν 

ισχύει όπως εκτέθηκε ως άνω, τότε και πάλι η απαίτηση αυτή καλύπτεται εκ 

μέρους της προσφεύγουσας όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 

1566/25.11.2020 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ... στο οποίο βεβαιώνεται η 

άσκηση χονδρικού εμπορίου από αυτήν στο υποκατάστημά της ήδη από τις 

10.06.2019, οπότε και είναι ο κρίσιμος χρόνος που εκκινεί η άσκηση της 

επαγγελματικής της δραστηριότητας και η δυνατότητά της να ασκεί την 

δραστηριότητά της και μέσω των υποκαταστημάτων της. Η υπ’ αριθμ. 

2756/27.08.2019 απόφαση της Περιφέρειας ... που ανακαλεί την άδεια άσκησης 

δραστηριότητας χονδρικού εμπορίου στην έδρα της προσφεύγουσας δεν 

μεταφράζεται σε μη δυνατότητα άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας εν γένει 

αφού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των υποκαταστημάτων ως όπως 

προελέχθη. Κατόπιν των ανωτέρω η υπό κρίση προσφυγή είναι βάσιμη και η 

προσβαλλόμενη απόφαση κρίνεται ακυρωτέα.  

11. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει 

να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη. 

12. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το Παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να επιστραφεί (άρθρο 363  Ν. 4412/2016). 

 

         

   Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται  την προδικαστική προσφυγή. 

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. 378/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής (απόσπασμα της 19ης και από 

25.05.2021 συνεδρίασης), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της 
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παρούσης.  

Ορίζει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 12 Ιουλίου 2021 και εκδόθηκε στις 30 

Ιουλίου 2021 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

       Ο Πρόεδρος          Ο Γραμματέας 

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 


