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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 12 Φεβρουαρίου 2021 με την εξής 

σύνθεση: Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος και Εισηγήτρια, Μαργαρίτα Κανάβα 

και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου (δυνάμει της υπ’αριθμ. 19/2021 Πράξη 

αναπλήρωσης του Προέδρου της ΑΕΠΠ) Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 9-01-2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ 26/05-01-2021 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «….» (εφεξής η «προσφεύγουσα»), που εδρεύει στο …, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

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

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί 

η από 18-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 

αρχής (Απόσπασμα πρακτικού της αρ. 33/18-12-2020 τακτικής συνεδρίασής 

του, Θέμα 12ο, με ΑΔΑ ...) κατά το μέρος που αυτή έκανε δεκτή την 

προσφορά του οικονομικού φορέα «...». 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ειρήνη Αψοκάρδου 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

         1.Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί e-

παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του Π.Δ. 

39/2017, ποσού 4.033 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  ..., την 

από 4.01.2021 πληρωμή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την 

εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο») το 

οποίο υπερβαίνει κατά 2.016,5 ευρώ το απαιτούμενο από τις διατάξεις των 

άρθρων 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του Π.Δ. 39/2017, καθώς αυτό 

υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του καταβλητέου ποσού παραβόλου 
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δεν λαμβάνεται υπόψη και η δαπάνη που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενη άσκηση 

του δικαιώματος προαίρεσης, δοθέντος ότι το οριστικό ύψος της δαπάνης 

αυτής δεν μπορεί εκ των προτέρων να καθοριστεί, εφόσον είναι αβέβαιο αν 

και μέχρι ποιου ύψους θα ασκηθεί το δικαίωμα αυτό (Βλ. ΔΕφΚομ. Ν43/2017, 

ΣτΕ ΕΑ 187/2017, 10/2017). Επομένως, επί του ποσού των 403.300 ευρώ 

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που αποτελεί την εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης το νόμιμο παράβολο ανέρχεται σε 2.016,5 ευρώ. Συνεπώς, το 

ανωτέρω παράβολο, κατά το υπερβάλλον μέρος του (2.016,5 ευρώ) πρέπει 

να επιστραφεί στην προσφεύγουσα, ανεξάρτητα με την έκβαση της 

προσφυγής της. 

          2.Επειδή με την υπ’ αριθμόν ... διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή 

προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για τη «Σίτιση 

νοσηλευομένων και εφημερευόντων ιατρών του ...», με κριτήριο κατακύρωσης 

πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

συνολικής εκτιμώμενης αξίας 911.458,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος προαίρεσης και  ΦΠΑ 13 %. 

   3. Επειδή η προκήρυξη της ως άνω σύμβασης απεστάλη με 

ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 25-09-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης 

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

στις 30-09-2020 (Α.Δ.Α.Μ. ...) καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό ΕΣΗ∆ΗΣ .... 

 4.Επειδή ο διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή ως εκ 

του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του 

χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου 

IV του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 345 του Ν. 4412/2016. 

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

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 4.01.2021 στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 

κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ 

στις 24.12.2020, β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από την 

προσφεύγουσα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα 
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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. γ) του άρθρου 4 και  την παρ. 2 του 

άρθ. 8 του Π.Δ. 39/2017. 

6. Επειδή η προσφεύγουσα έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της 

προσφυγής, ως προσφέρουσα του εν θέματι διαγωνισμού της οποίας η 

προσφορά κρίθηκε αποδεκτή, θεμελιώνει, έννομο συμφέρον για την άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής κατά της προσβαλλόμενης ως βλαπτόμενη, ως 

προς το μέρος που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς της έτερης 

συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας, ερειδόμενο στη ζημία της από τυχόν παράνομη 

συμμετοχή τρίτου στον διαγωνισμό και στο επιδιωκόμενο όφελος από την 

απόρριψη της προσφοράς της (βλ. ΕΑ ΣτΕ 1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 

512/2002, 517/2001), επιδιώκοντας ευλόγως να της ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση.  

7.Επειδή στις 5-01-2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση  

της υπό εξέταση προσφυγής προς όλους τους ενδιαφερόμενους τρίτους δια 

μέσω της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.  

8. Επειδή με την με αριθμό 22/2021 Πράξη της Προέδρου του 6ου 

Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η 

αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί του αιτήματος λήψης 

προσωρινών μέτρων και επί της υπό εξέταση προσφυγής.  

9.Επειδή στις 8-01-2021 η αναθέτουσα αρχή απέστειλε τις απόψεις της 

στην ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 365 

του ν. 4412/2016, επί της υπό εξέταση προσφυγής, τις οποίες κοινοποίησε 

αυθημερόν στην προσφεύγουσα. 

10. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η 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. 

11. Επειδή στην επίμαχη διαγωνιστική διαδικασία έλαβαν μέρος τρεις  

οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων, η προσφεύγουσα και η  εταιρεία με 

την επωνυμία «...» με τις υπ’ αριθμ. συστήματος  195374 και 193944  

προσφορές τους αντίστοιχα.  
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 Με το υπ' αριθμ. πρωτ.27772/07-12-2020 πρακτικό αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού πρότεινε την αποδοχή των 

προσφορών της προσφεύγουσας και της εταιρείας  «...» και την απόρριψη της 

προσφοράς του τρίτου οικονομικού φορέα. Με το δε υπ' 

αριθμ.πρωτ.28635/17-12-2020 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών η αρμόδια επιτροπή πρότεινε την αποδοχή των προσφορών 

τους και την ανάδειξη της εταιρείας «...» ως προσωρινής αναδόχου. Με την 

προσβαλλόμενη εγκρίθηκαν τα ως άνω Πρακτικά. 

12.Επειδή η προσφεύγουσα με την υπό κρίση προσφυγή της, 

επικαλούμενη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και της επίμαχης Διακήρυξης,  

αναφέρει αυτολεξεί τα εξής:« […] Β. Ως προς τις πλημμέλειες της προσφοράς 

του οικονομικού φορ α «...» με .τ. «....». 

1ος λόγος ακύρωσης [….]Από τους προπαρατεθέντες όρους της υπ’ 

αρ. ... διακήρυξης καθίσταται σαφές ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς τους πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον των ρητά 

περιγραφόμενων στην παράγραφο 2.4.3.2 αρχείων, οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο ζητείται ρητώς από το Παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης. Στο Παράρτημα I των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται σαφώς οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι να συμπεριλάβουν απαραίτητα στις προσφορές τους τον 

εξοπλισμό που πρόκειται να προστεθεί στους χώρους που θα αναπτυχθεί η 

δραστηριότητα της αναδόχου και τις τυχόν τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων 

που προτίθενται να επιφέρουν. Επίσης, ζητείται τα ανωτέρω να 

συμπεριληφθούν σε αρχείο που θα κατατεθεί μέσα στο φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς και στο οποίο θα περιγράφεται με σαφήνεια ο τύπος, ο 

κατασκευαστής και το μοντέλο των πρόσθετων συσκευών/μηχανημάτων, η 

τρέχουσα αξία τους και να κοστολογηθούν. 

Η εταιρεία και προσωρινή ανάδοχος «...» κατάθεσε επιπρόσθετα στο 

φάκελο της τεχνικής προσφοράς της το αρχείο «Συντήρηση εξοπλισμού & 

Ενδεικτικός Εξοπλισμός». Στο εν λόγω αρχείο περιγράφεται η διαδικασία της 

συντήρησης του εξοπλισμού, η αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού 

του Νοσοκομείου, καθώς και αποδέχεται τον ενδεικτικό εξοπλισμό που 

περιγράφεται στο Παράρτημα I της διακήρυξης. Από κανένα άλλο αρχείο, αλλά 

ούτε και από το έγγραφο με ονομασία «Συντήρηση εξοπλισμού & Ενδεικτικός 
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Εξοπλισμός» προκύπτει ο ζητούμενος αναλυτικά περιγραφόμενος εξοπλισμός 

που προτίθεται να εγκαταστήσει, με λεπτομερείς πληροφορίες αυτού 

αναφορικά με το τύπο, τον κατασκευαστή και το μοντέλο των πρόσθετων 

συσκευών/μηχανημάτων, την τρέχουσα αξία του και την κοστολόγησή του. Η 

δε αποδοχή του ενδεικτικού εξοπλισμού όπως περιγράφεται στο παράρτημα 

των τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς αναφορά στην οικονομική αξία του και οι 

γενικόλογες αναφορές περί του ότι «Εκτός όμως από τα παραπάνω, όλα τα 

μηχανήματα που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία μας θα καλύπτονται από τις 

αναγκαίες εγγυήσεις, οι αντίστοιχες εταιρείες αυτών των μηχανημάτων, θα 

επιθεωρούν τα μηχανήματα βάση του μητρώου τους και θα έχουν την 

αποκλειστική ευθύνη της καλής λειτουργίας των, έναντι της εταιρείας μας.», «Η 

... θα έχει προβεί στην προμήθεια του πρόσθετου πάγιου εξοπλισμού σε 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών πριν την έναρξη ισχύος 

της σύμβασης…», «Η ... θα έχει διαθέσιμα πλαστικά σκεύη μίας χρήσης 

(πιάτα, μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, ποτήρια), περίπου 200 τεμάχια/είδος 

καθημερινά, καθώς και χαρτοπετσέτες.» «Επιπρόσθετα θα προμηθευτούμε 

ισοθερμικές κανάτες για ζεστό νερό για τον καφέ και το τσάι. Σε κάθε 

περίπτωση ο εξοπλισμός που συμπληρώνει τον ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να 

είναι όμοιος με τον υπάρχοντα στο Νοσοκομείο εξοπλισμό και σε κάθε 

περίπτωση να έχει την έγκριση του Νοσοκομείου.» δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ότι είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 

Αξίζει δε αναφερθεί ότι η εταιρεία μας σε συμμόρφωση με τον εν λόγω 

ισχυρισμό έχει περιγράψει αναλυτικά όπως υποχρεούταν από την παράγραφο 

2.4.3.2 της παρούσας διακήρυξης τον τεχνικό εξοπλισμό που επρόκειτο να 

εγκαταστήσει στο χώρο του Νοσοκομείου, με αναφορά στον τύπο, το μοντέλο, 

τον κατασκευαστή και την οικονομική αξία αυτού (βλπτ. σχετ. 1 σελ. 12-13). 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρανόμως η αναθέτουσα αρχή δεν απέρριψε 

στο σύνολο την προσφορά της εν λόγω εταιρείας. 

2ος λόγος ακύρωσης [….] Από τους προαναφερθέντες όρους της υπ’ 

αρ. ... διακήρυξης καθίσταται σαφές ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς τους πρέπει να υποβάλλουν, μεταξύ άλλων, την τεχνική 

προσφορά συστήματος συμπληρωμένη με τον τρόπο και με τα στοιχεία που 

περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4.3.2 της διακήρυξης. 



Αριθμός απόφασης: 433/2021 
 

6 

 

Ειδικότερα, στην στήλη «Παραπομπή» του πίνακα συμμόρφωσης εν αρκεί η 

αναφορά του οικονομικού φορέα στο αρχείο από το οποίο αποδεικνύεται η 

πλήρωση της απαίτησης που έχει τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά 

απαιτείται η σαφής παραπομπή στην/-ις σελίδα/-ες του αρχείου που έχει 

υποβληθεί για τη τεκμηρίωση της πλήρωσης των ως άνω απαιτήσεων. 

Σε συμμόρφωση με την εν λόγω απαίτηση, η εταιρεία μας στο 

αντίστοιχο αρχείο που ει καταθέσει (σ ετ. 2, αρ . «10.ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ») αναγράφει την σελίδα/-ες του αρχείου/-ων που 

παραπέμπει προκειμένου να τεκμηριώσει τι πληροί τις απαιτήσεις που έχει 

θέσει η Αναθέτουσα Αρχή με τον πίνακα συμμόρφωσης. Εν αντιθέσει, η 

εταιρεία και προσωρινή ανάδοχος «...» στο κατατεθέν αρχείο 

«Supplier_Quote_261020» στην στήλη «Παραπομπή» αναγράφει μόνο τα 

αρχεία τεκμηρίωσης και όχι τις ακριβείς σελίδες αυτών. Για ορισμένες δε 

«Απαιτήσεις» επαναλαμβάνει το ίδιο αρχείο «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

χωρίς να προσδιορίζει τις σελίδες που τεκμηριώνουν την αντίστοιχη κάθε 

φορά απαίτηση. Πρόκειται δε για πλημμέλεια η οποία δεν δύναται να 

θεραπευθεί με διευκρίνιση, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε υπερέχουσα θέση 

τον εν λόγω οικονομικό φορέα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων. 

Λαμβάνοντας υπό η τα ανωτέρω, θα έπρεπε να απορριφθεί η 

προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα και για τον ως άνω λόγο, καθώς με 

την αποδοχή της πλημμελούς προσφοράς του παραβιάζεται η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και δη σε βάρος της εταιρείας μας, η οποία 

κατέθεσε προσφορά σύμφωνη και με τον ως άνω όρο της διακήρυξης [….]Από 

τους προπαρατεθέντες όρους της υπ’ αρ. ... διακήρυξης καθίσταται σαφές ότι 

οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους πρέπει να 

προσκομίσουν επιπλέον των ρητά περιγραφόμενων στην παράγραφο 2.4.3.2 

αρχείων, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητείται ρητώς από το Παράρτημα των 

τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο-

στοιχείο με το οποίο τεκμηριώνεται η τεχνική προσφορά του υποψηφίου 

αναδόχου, καθώς και η πλήρωση των απαιτήσεων που έχουν τεθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Στο Παράρτημα I των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται 

σαφώς ως προς τις μονάδες παρασκευής του γιαουρτιού, ειδών 

γαλακτοκομίας (τυρί φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα ΠΟΠ, κασέρι ΠΟΠ, ημίσκληρο, 



Αριθμός απόφασης: 433/2021 
 

7 

 

κεφαλοτύρι ΠΟΠ και κίτρινο τυρί), μοσχαριού, χοιρινού, κοτόπουλου, ψαριού 

και αλλαντικών που πρόκειται να προσφερθούν στους σιτιζομένους να έχουν 

κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης, σύστημα HACCP ή να τηρούν αρχείο 

συστήματος αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Επίσης, για 

τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά ζητούσε ρητώς να αναγραφεί/δηλωθεί η 

προέλευσή τους. 

Η εταιρεία μας, σε συμμόρφωση των ανωτέρω κατέθεσε ως όφειλε τα 

πιστοποιητικά διασφάλισης συστήματος HACCP και τους κωδικούς αριθμούς 

έγκρισης των μονάδων παρασκευής των ως άνω ειδών (σχετ. 3 αρχ. 

12.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ και σχετ. 4 αρχ. 

13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ). Επίσης, υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία δήλωνε την προέλευση των σκληρών και ημίσκληρων τυριών (σχετ. 5 

αρχ. 11.Υ.Δ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ). 

Ωστόσο, η εταιρεία και προσωρινή ανάδοχος «...» πέρα από την 

αποδοχή των όρων της διακήρυξης, δεν κατάθεσε κάποιο από τα ζητούμενα 

επιπρόσθετα αρχεία προς τεκμηρίωση των ανωτέρω απαιτήσεων, ούτε 

δήλωσε με κάποιο έγγραφο την προέλευση των σκληρών και ημίσκληρων 

τυριών ως απαιτούνταν από το Παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρανόμως η αναθέτουσα αρχή δεν απέρριψε 

στο σύνολο την προσφορά της εν λόγω εταιρείας, θέτοντάς της σε 

υπερέχουσα θέση έναντι ημών […]». 

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

ότι : «[…]  Β.1. Επί του πρώτου λόγου ακύρωσης περί μη αναφοράς στην 

τεχνική προσφοράς της προσωρινής αναδόχου εταιρίας του πρόσθετου 

εξοπλισμού που πρόκειται να εγκαταστήσει στους χώρους του Νοσοκομείου 

και των τυχόν τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων που προτίθεται να 

επιφέρουν ως δήθεν αντίθετη στους όρους της υπ’ αρ. ... διακήρυξης. 

Στον όρο 6 «Τροποποιήσεις εγκαταστάσεων» του Παραρτήματος Ι της υπ’ αρ. 

... διακήρυξης (σελ. 44-45) ορίζεται ότι: [….]  

Η προσωρινή ανάδοχος εταιρία στην από 26.10.2020 υπεύθυνη δήλωσή της, 

που έχει υποβάλλει νομίμως με την προσφορά της, δηλώνει ρητώς ότι έχει 

επισκεφθεί και λάβει πλήρη και σαφή γνώση των επί τόπου συνθηκών στους 

χώρους του Μαγειρίου- Κουζίνας ... για την παρασκευή και μεριδοποίηση των 
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γευμάτων που απαιτούνται για τη σίτιση των ασθενών και των εφημερευόντων 

ιατρών του Νοσοκομείου, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στα 

παραρτήματα της διακήρυξης και αποδέχεται όλα αυτά πλήρως και 

ανεπιφύλακτα και με βάση αυτά υποβάλλει την προσφορά της. Στο από 

26.10.2020 αρχείο- έγγραφό της με τίτλο «Συντήρηση εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού», που έχει υποβάλλει νομίμως με την προσφοράς της, περιγράφει 

όλη τη διαδικασία συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στην 

οποία θα προβαίνει. Στο ίδιο αρχείο- έγγραφο, στο χωρίο με τίτλο «Αποδοχή 

ενδεικτικού εξοπλισμού» (σελ. 5), η προσωρινή ανάδοχος εταιρία δηλώνει ότι 

έλαβε γνώση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού του ..., αποδέχεται και 

δεσμεύεται για την καλή συντήρησή του. Στο ίδιο χωρίο παραθέτει τα σκεύη 

σερβιρίσματος που προτίθεται να προμηθευτεί επιπλέον για να τα 

χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προσωρινή ανάδοχος εταιρία θα 

χρησιμοποιήσει τον ήδη υπάρχοντα και πλήρη πάγιο εξοπλισμό που διαθέτει 

το Νοσοκομείο μας στους χώρους Μαγειρίου- Κουζίνας και ο οποίος είναι 

ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου μας (π.χ. κουζίνες, εστίες, φούρνοι, μίκτες, 

ψυγεία κ.λπ.) και δεν θα προβεί στην αγορά νέων μηχανημάτων, ήτοι παγίου 

εξοπλισμού με υπολειμματική αξία, ώστε να εκκινήσει τη δραστηριότητά της. 

Τα σκεύη σερβιρίσματος, όπως ενδεικτικά πιάτα, μπολ, μαχαιροπίρουνα, 

ποτήρια, δίσκοι, ισοθερμικά σκεύη για γάλα, νερό και καφέ κ.λπ., που 

αναφέρονται στο ανωτέρω αρχείο- έγγραφό της δεν αποτελούν πάγιο 

εξοπλισμό, πολύ περισσότερο δεν αποτελούν προσθήκες ή κατασκευές, αλλά 

θεωρούνται αναλώσιμο είδος. Τούτο προκύπτει και από τις διατυπώσεις του 

παραπάνω όρου της διακήρυξης, κατά το οποίο η τροποποίηση των 

εγκαταστάσεων ή η προσθήκη εξοπλισμού χρήζει, όχι μόνο αιτιολόγηση, αλλά 

και επάρκεια χώρου, τυχόν πρόσθετες ηλεκτρομηχανολογικές παροχές και 

συνολική κοστολόγηση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και 

δεν αφορά αναλώσιμα είδη εξοπλισμού. 

Επομένως, προσφεύγουσα εταιρία αλυσιτελώς και αβάσιμα προβάλλει ότι η 

προσωρινή ανάδοχος εταιρία δήθεν περιγράφει και αναφέρεται αόριστα στον 

εξοπλισμό που προτίθενται να εγκαταστήσει στους χώρους Μαγειρίου- 

Κουζίνας του Νοσοκομείου μας, διότι η τελευταία έχει λάβει γνώσει και 
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αποδεχτεί τον ήδη υπάρχοντα και πλήρη πάγιο εξοπλισμό του Νοσοκομείου 

μας, τον οποίο και μπορεί να χρησιμοποιήσει, χωρίς να προβεί σε νέες 

κατασκευές, τροποποιήσεις ή προσθήκες. Ως εκ τούτου, ο λόγος αυτός 

ακύρωσης θα πρέπει να απορριφθεί. 

Β.2. Επί του δεύτερου λόγου ακύρωσης περί έλλειψης στην τεχνική προσφορά 

της προσωρινής αναδόχου εταιρίας της δήθεν υποχρεωτικής παραπομπής 

στη σελίδα του αρχείου που αποδεικνύει την πλήρωση των απαιτήσεων της 

υπ’ αρ. ... διακήρυξης. 

Στον όρο 2.4.3.2. «Η Τεχνική Προσφορά» της υπ’ αρ. ... διακήρυξης (σελ. 23-

24) ορίζεται ότι: [….]Η προσωρινή ανάδοχος εταιρία υπέβαλλε νομίμως με την 

τεχνική προσφορά της το από 26.10.2020 αρχείο- φύλλο συμμόρφωσης και το 

από 26.10.2020 αρχείο- έγγραφο Supplier_Quote- 261020, στο οποίο γίνεται 

λεπτομερής παράθεση των προσκομιζομένων δικαιολογητικών της τεχνικής 

προσφοράς της και περιλαμβάνεται η περιγραφή τους με σαφή παραπομπή 

στο αρχείο του δικαιολογητικού για την τεκμηρίωση και απόδειξη του. Από το 

συνδυασμό των ανωτέρω δύο αρχείων είναι ευχερής η διαπίστωση της 

πλήρωσης και απόδειξης των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς της 

προσωρινής αναδόχου από την αρμόδια Επιτροπή, με αποτέλεσμα να μην 

χρειαστεί η τελευταία να αξιοποιήσει τη δυνατότητα απόρριψης της 

προσφοράς για το λόγο ότι δεν αναφέρονται οι σελίδες. Σύμφωνα με τον 

ανωτέρω όρο της διακήρυξης, η μη αναφορά της σελίδας του φακέλου της 

τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και 

τεκμηρίωση δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική, αλλά τη δυνητική απόρριψη 

της προσφοράς κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία δεν μπορεί 

να είναι αυθαίρετη, αλλά σύμφωνη με την αρχή της χρηστής διοίκησης, της 

διαφάνειας του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των διαγωνιζομένων. Επομένως, 

η παράθεση με αναλυτική περιγραφή και παραπομπή στο αντίστοιχο αρχείο 

που τεκμηριώνει τις προδιαγραφές της τεχνικής προσφοράς εκ μέρους της 

προσωρινής αναδόχου, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα ανεύρεσης 

τους, ορθώς έγινε αποδεκτή από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού και 

γι’ αυτό ο υπό κρίση λόγο ακύρωσης θα πρέπει να απορριφθεί. 

Β.3. Επί του τρίτου λόγου ακύρωσης περί δήθεν έλλειψης στην τεχνική 

προσφορά της προσωρινής αναδόχου εταιρίας των πιστοποιητικών 



Αριθμός απόφασης: 433/2021 
 

10 

 

διασφάλισης συστήματος ΗΑCCΡ, των κωδικών αριθμών έγκρισης μονάδων 

και της προέλευση των προϊόντων των γευμάτων κατά παράβαση των όρων 

της υπ’ αρ. ... διακήρυξης. 

Στον όρο 2.4.3.2. «Η Τεχνική Προσφορά» της υπ’ αρ. ... διακήρυξης (σελ. 23-

24) ορίζεται ότι: [….]. Στον όρο 13 «Παρασκευή Γευμάτων- Ποιοτικά 

Χαρακτηριστικά» του Παραρτήματος Ι της ίδιας διακήρυξης (σελ. 56-59) 

ορίζεται ότι […..] και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία παρασκευής 

γευμάτων και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών που θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί η ανάδοχος, ήτοι ο τρόπος παρασκευής και μαγειρέματος 

φαγητού, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γευμάτων, ο κατάλληλος χρόνος 

προετοιμασίας του φαγητού, η χρήση υλικών Α' ποιότητας, ο τρόπος 

ψησίματος, ο τύπος η συντήρηση και η αποθήκευση γάλακτος το οποίο θα 

πρέπει να πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις και να 

προέρχεται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια, ο τύπος γιαουρτιού το 

οποίο ομοίως θα πρέπει να πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες περί τροφίμων 

διατάξεις να προέρχεται από εγκεκριμένα εργαστήρια γιαουρτιού και να φέρει 

κωδικό κτηνιατρικής έγκρισης και ΗΑCCΡ, τα είδη γαλακτοκομίας τα οποία 

ομοίως θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες περί νομοθεσίας διατάξεις να 

φέρουν κωδικό κτηνιατρικής έγκρισης και ΗΑCCΡ και να προέρχονται από 

εγκεκριμένα τυροκομεία, τις όμοιες απαιτήσεις για τα κρέατα (μοσχάρι, χοιρινό, 

κοτόπουλο), το ψάρι, τα αλλαντικά και τις προδιαγραφές για τα λαχανικά, τα 

φρούτα, τον άρτο, τα γλυκά κ.λπ. Στον όρο 18 «Ποιότητα, ασφάλεια και υγιεινή 

των τροφίμων» του Παραρτήματος Ι της ίδιας διακήρυξης (σελ. 61-61) ορίζεται 

ότι: [….]  Προς συμμόρφωση με τα ανωτέρω, η προσωρινή ανάδοχος εταιρία 

έχει υποβάλλει με την τεχνική προσφορά της την πιστοποίηση της για ISO και 

ΗΑCCΡ, οπότε και διασφαλίζεται ότι τα υλικά που προμηθεύεται, χρησιμοποιεί 

και παρέχει τηρούν τις προδιαγραφές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

θέτουν οι ανωτέρω όροι της διακήρυξης και ακολουθεί ορθή διαχείριση και 

πρακτική υγιεινής. Επιπλέον, η προσωρινή ανάδοχος εταιρία έχει υποβάλλει 

με την τεχνική προφορά της το από 26.10.2020 αρχείο- έγγραφό της με τίτλο 

«Διαδικασία Προμηθειών», στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία 

προμηθειών και περιλαμβάνεται λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών με 

παράθεση της πιστοποίησής τους και αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου 
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τους, συνεπώς προκύπτει ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και το 

απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας που θέτουν οι όροι της διακήρυξης και 

ανταποκρίνεται στους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των υλικών των γευμάτων. Άλλωστε, από τη διατύπωση των 

όρων τις διακήρυξης προκύπτει ότι οι απαιτήσεις για ΗΑCCΡ, κωδικούς 

κτηνιατρικής έγκρισης, προέλευση κ.λπ. αφορούν τα ίδια τα προϊόντα, τα 

οποίο και ελέγχονται σε καθημερινή βάση με μακροσκοπικό έλεγχο από την 

αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Από κανέναν όρο της 

διακήρυξης δεν προκύπτει ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα έπρεπε να 

προσκομίσουν με την τεχνική προσφορά τους πιστοποιήσεις ISO και ΗΑCCΡ 

των εταιριών από τις οποίες προμηθεύονται τα προϊόντα, επομένως 

οποιοσδήποτε υποψήφιος δεν μπορεί να αποκλειστεί για το λόγο αυτό, ακόμα 

και εάν έτερος υποψήφιος τα προσκομίσει ως πρόσθετα δικαιολογητικά. 

Επομένως, ο υπό κρίση λόγος ακύρωσης θα πρέπει να απορριφθεί [….]». 

  14. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4412/2016: «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 […..]». 

       15. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 

«1. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις 
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ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους 

προσφορών. 2. Τα έγγραφα της σύμβασης [….] περιέχουν ιδίως : [….] ε) 

ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης […] 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, […] ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα 

κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα 

άρθρα 86 και 87 […] ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους 

οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,[….] κ) τα απαιτούμενα 

αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.), [….]». 

16. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4412/2016 προβλέπεται 

ότι: «1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του 

Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ παρατίθενται στα έγγραφα της 

σύμβασης και καθορίζουν 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. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επίσης να καθορίζουν αν απαιτείται 

μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά 

πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της 

αναθέτουσας αρχής, οι τεχνικές προδιαγραφές, καταρτίζονται με τρόπο ώστε 

να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το 

σχεδιασμό για όλους τους χρήστες. 

Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας 

δυνάμει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον 
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αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό 

για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις. 

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 από το 

αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή 

προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα 
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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. 

7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την 

έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61. 



Αριθμός απόφασης: 433/2021 
 

15 

 

8. Ειδικά για τις συμβάσεις έργων, με απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές 

και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην 

ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο 

των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται 

αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή 

ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια. 

9. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών, κατά την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών οι αναθέτουσες 

αρχές λαμβάνουν υπόψη τις ενιαίες προδιαγραφές που εκπονούνται από τις 

ΕΚΑΑ των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 και 

αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Στις περιπτώσεις διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης η οποία διενεργείται από ΚΑΑ, οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται είτε από την αναθέτουσα αρχή είτε από την ΚΑΑ. Αν έχουν 

καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, ελέγχονται, τροποποιούνται, όπου 

απαιτείται, και εγκρίνονται από την ΚΑΑ». 

17. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4412/2016 προβλέπεται 

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 [….]». 

18. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.4412/2016 προβλέπεται 

ότι: «[…] 4. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών 

υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και 
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τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της 

σύμβασης […]». 

19. 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». 

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

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

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».  

21. Επειδή στην επίμαχη Διακήρυξη προβλέπεται ότι: «[….] 1.3

 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών της 

αποκομιδής, μεταφοράς & διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος I για τα παρακάτω: 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΠΡΩΙΝΟ 1,42 60.000 
85.200,00 
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ΓΕΥΜΑ 2,12 80.000 169.600,00 

ΔΕΙΠΝΟ 2,12 55.000 
116.600,00 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 0,58 55.000 31.900,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ 
403.300,00 

ΦΠΑ 13 % 
52.429,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ (αριθμητικώς) 
455.729,00 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων ΟΡν: .... 

Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για όλα τα είδη του παραπάνω 

πίνακα στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών, ενώ η 

κατακύρωση θα γίνει στο μειοδότη επί της συνολικής προσφερόμενης τιμής. 

Υποχρεωτικά η προσφορά θα καλύπτει την συνολική ποσότητα κάθε 

είδους. 

Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε είδους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η εκτιμώμενη αξία της ετήσιας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

455.729,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: 403.300,00 €, ΦΠΑ : 52.429,00 € ). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ετήσια με δικαίωμα του Νοσοκομείου, 

κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου, να την παρατείνει μονομερώς, 

με τους ίδιους όρους και το ίδιο ακριβώς τίμημα για ένα επιπλέον έτος μετά τη 

λήξη της. 

Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά ποσότητα που είναι ίση με το 100% 

της αρχικής ποσότητας και η προμήθεια θα γίνει με τους ίδιους ακριβώς όρους 

και τις ίδιες τιμές. Δύναται να γίνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης πριν τη 

λήξη του πρώτου έτους ισχύς της σύμβασης σε περίπτωση που εξαντληθούν 

οι αρχικές ποσότητες της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση θα 

λήξει ένα χρόνο μετά την έναρξη του δικαιώματος προαίρεσης ή όταν θα 

λήξουν οι επιπλέον ποσότητες. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 911.458,00 € 
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 806.600,00 

€, ΦΠΑ : 104.858,00 € ). Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του 

φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο, βάσει τιμής […]2.4.3.2 Η Τεχνική 

Προσφορά 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη 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 ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 

την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο: 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του Παραρτήματος I της διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I- Αναλυτική 

περιγραφή -Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, 

υποχρεωτικά, τα παρακάτω στοιχεία, ψηφιακά υπογεγραμμένα : 

1) Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα 

για το προσφερόμενο είδος (κείμενο που δημιουργείται από τον προσφέροντα 
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και χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση (παραπομπές) του πίνακα 

συμμόρφωσης. 

2) Πίνακα Συμμόρφωσης (σύμφωνα με την τεχνική προσφορά που 

δημιουργείται από το σύστημα) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει όλα 

τα πεδία των στηλών του πίνακα συμμόρφωσης σύμφωνα με τις κάτωθι 

οδηγίες: 

• Η στήλη «Χαρακτηριστικά» περιγράφει αναλυτικά τους 

αντίστοιχους τεχνικούς όρους, τις υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα 

πρέπει να δοθούν οι αντίστοιχες απαντήσεις (είναι ήδη συμπληρωμένο από 

την αναθέτουσα αρχή). 

• Η στήλη «Απαίτηση» είναι απαράβατος όρος σύμφωνα με την 

παρούσα διακήρυξη (είναι ήδη συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή). 

• Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου 

που έχει τη μορφή «ΝΑΙ» / «ΟΧΙ» εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή 

όχι από την προσφορά. 

• Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο 

η σαφής παραπομπή όπου θα αναφέρει τη σελίδα / τις σελίδες του φακέλου 

της τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή 

και τεκμηρίωση. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση χωρίς παραπομπή δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια επιτροπή έχει την 

δυνατότητα απόρριψης της προσφοράς. 

3) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό - πιστοποιητικό ζητείται από το 

Παράρτημα Ι των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

4) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την 

τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις 

που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια 

αξιολόγησης. 

5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

(Α' 75) (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ο 

χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

6) Πιστοποιητικά ποιότητας (άρθρο 82 Ν. 4412/2016). 
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Ο προσφέρων πρέπει, να επισυνάψει στην συγκεκριμένη ενότητα της 

τεχνικής προσφοράς του και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας όπως αυτά ζητούνται στο Παράρτημα Ι των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας. 

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά 

προμηθευτή που πληροί 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 ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω 

πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές 

απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, 

ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον 

ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το 

έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω 

πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή 

λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του 

κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να 

συνιστά ενδεδειγμένο μέσο […]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 

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 κατακύρωσης) 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, 
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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 την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, […] 

θ) 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 Ι - 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Αναλυτική Περιγραφή [….]2. Παραχώρηση 

απαιτούμενων χώρων - εγκαταστάσεων - επιπλώσεων - εξοπλισμού 

Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του το Νοσοκομείο 

παραχωρεί προς χρήση στην ανάδοχο για το συμβατικό χρόνο, τους 

απαιτούμενους χώρους και εγκαταστάσεις: 

Μαγειρείο. 

Χώρους ψύξης - κατάψυξης και αποθήκευσης. Χώρο - Γραφείο για το 

προσωπικό του. 

Όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις και μηχανήματα καθώς και τα 

εξαρτήματα τους στο χώρο του Μαγειρείου. 

Όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για θέρμανση, ψύξη, ύδρευση, 

εξαερισμό, πυρασφάλεια και ηλεκτρική εγκατάσταση. 

Το Νοσοκομείο θα παραδώσει στην ανάδοχο το σύνολο του 

εξοπλισμού με βάση το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής εξοπλισμού, 

που θα συνταχθεί κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, όπου θα 

καταγράφεται και η κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. 

Η ανάδοχος οφείλει, με αποκλειστικά δική της μέριμνα και δαπάνη, να 

διατηρεί τον εξοπλισμό στο πλήθος και στην κατάσταση που τον παρέλαβε. Με 

την λήξη ή την λύση της σύμβασης θα παραδώσει και πάλι το σύνολο των 

σκευών και των ειδών εστίασης, ποσοτικά και ποιοτικά, όπως τα παρέλαβε, 

συμπληρώνοντας με δική του ευθύνη και έξοδα τις τυχόν φθορές ή απώλειες. 

Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του Νοσοκομείου ο ανά πάσα στιγμή 

έλεγχος του πλήθους και της ποιότητας του κάθε είδους ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού που παρέδωσε στην ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο αριθμός και η ποιότητα των παραπάνω έχει 

μεγάλες αποκλίσεις, ποιοτικές ή ποσοτικές, από αυτά που παραδόθηκαν κατά 
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την υπογραφής της σύμβασης, το Νοσοκομείο μπορεί να απαιτήσει την άμεση 

αντικατάστασή τους. 

Εξαιρούνται οι φθορές που τεκμηριωμένα οφείλονται στο προσωπικό 

του Νοσοκομείου. 

Η ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, 

πάντοτε υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Νοσοκομείου. 

Κατά τη διάρκεια του έτους θα γίνονται συσκέψεις μεταξύ του εργοδότη 

και της αναδόχου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. 

Οι πληρωμές για κατασκευές σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στην 

ανάδοχο βαρύνουν το Νοσοκομείο. Επίσης, το Νοσοκομείο είναι 

υποχρεωμένο να επιβαρύνεται με τα έξοδα για τις επισκευές δομικών 

στοιχείων στους χώρους της κεντρικής κουζίνας, εφόσον οι φθορές οφείλονται 

αποκλειστικά στην συνήθη χρήση. 

Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να παραδώσει τους χώρους στην ίδια 

άψογη κατάσταση που ήταν όταν του παραχωρήθηκαν. Στην περίπτωση που 

για να γίνει αυτό απαιτείται να αποκαταστήσει φθορές σε κτηριακές 

εγκαταστάσεις, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τα ίδια υλικά, μέθοδο και 

προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των εγκαταστάσεων 

του Νοσοκομείου και πάντα μετά από την έγκριση της Τεχνικής Διεύθυνσης 

του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας, το Νοσοκομείο με δική του 

μέριμνα θα προβεί στις αποκαταστάσεις των φθορών και θα καταλογίσει τη 

δαπάνη στην ανάδοχο [….]4. Πρόσθετος εξοπλισμός - Λίστα ειδών 

Η ανάδοχος υποχρεούται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε 

(15) ημερών πριν την έναρξη ισχύος της σύμβασης, να έχει προβεί στην 

προμήθεια του πρόσθετου πάγιου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω 

είδη, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου για 

κάθε είδος, μετά από συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία. 

Ενδεικτικά: 

400τμχ Πιάτο φαγητού Coupe, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού 

σχήματος διαμέτρου 25εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 

1εκ.. Το υλικό κατασκευής θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει σε 

υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280°C. 
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400τμχ Πιάτο σαλάτας Coupe, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού 

σχήματος διαμέτρου 19,5εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 

1εκ.. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει σε 

υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280°C. 

400τμχ Πιάτο επιδορπίου Coupe Νο 15, νοσοκομειακού τύπου και 

στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 15εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με 

απόκλιση (+/-) 1εκ.. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που 

να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280°C. 

400τμχ Πιάτο πρωινο Coupe Νο 15, νοσοκομειακού τύπου και 

στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 15εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με 

απόκλιση (+/-) 1εκ.. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που 

να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280°C. 

400τμχ Φλιτζάνι πορσελάνης με πιατάκι στοιβαζόμενο, λευκής 

πορσελάνης, ξενοδοχειακού τύπου. 

400τμχ Μπολ σούπας με καπάκι, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού 

σχήματος διαμέτρου 13εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 

1εκ., ύψος 7εκ. και χωρητικότητα 0,5lt. Το υλικό κατασκευής θα είναι η λευκή 

πορσελάνη που να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280°C. Το 

καπάκι θα είναι από ειδικό συνθετικό υλικό που θα αντέχει σε υψηλές 

θερμοκρασίες, διπλών τοιχωμάτων, με κενό αέρος για λόγους θερμομόνωσης. 

Θα εφάπτεται τέλεια στο στόμιο του μπολ και δεν θα αφήνει καθόλου κενά. 

400τμχ Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας 

(χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/10. 

400τμχ Μαχαίρι επάλειψης ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας 

επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/10. 

400τμχ Κουτάλι φαγητού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας 

(χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/10. 

400τμχ Πιρούνι φαγητού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας 

(χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/10. 

600τμχ Κουταλάκι γλυκού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας 

επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/10. 

400τμχ Ποτήρια νερού 250-500 ml, στοιβαζόμενα, κατά προτίμηση 

άθραυστα. 
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400τμχ Ποτήρια για γάλα/χυμό 200-250 ml, στοιβαζόμενα, κατά 

προτίμηση άθραυστα. 

70 πιάτα για κυρίως φαγητό, 70 πιάτα σαλάτας, 70 μαχαιροπήρουνα, 

70 ποτήρια νερού και αντίστοιχα 70 δίσκους σερβιρίσματος, τα οποία θα 

φέρουν κάποιο ξεχωριστό διακοσμητικό ή να είναι διαφορετικού χρώματος 

από τα υπόλοιπα είδη για την σίτιση του ιατρικού προσωπικού. 

12 Σετ σκευών για αλάτι και πιπέρι. 

12 Σετ σκευών για λάδι και ξίδι. 

400τμχ δίσκοι σερβιρίσματος φαγητού με επίπεδη επιφάνεια.  

470τμχ καλύμματα ανοξείδωτα για πιάτα φαγητού στρόγγυλα. 

15τμχ ισοθερμικά σκεύη ροφημάτων με κάνουλα και χειρολαβή 

κατάλληλα για γάλα. 

Πέρα από τον παραπάνω εξοπλισμό, η ανάδοχος πρέπει να έχει 

διαθέσιμα πλαστικά σκεύη μίας χρήσης (πιάτα, μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, 

ποτήρια), περίπου 200 τεμάχια/είδος καθημερινά, καθώς και χαρτοπετσέτες. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

ειδών (σκευών) σερβιρίσματος φαγητού θα πρέπει να γίνεται κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης της επιτροπής ελέγχου του έργου και της Διοίκησης του 

Νοσοκομείου. 

Η ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τη δαπάνη αγοράς των σκευών 

σερβιρίσματος φαγητού έτσι ώστε: α) να συμπληρώνει τυχόν φθορές και 

απώλειες και β) να καλύπτει ενδεχόμενες νέες ανάγκες που θα προκύψουν. Η 

αγορά των σκευών σερβιρίσματος θα γίνεται κατόπιν της από κοινού 

εκτίμησης των αναγκών χρήσης και βάσει μηνιαίας απογραφής που 

υποχρεούται να κάνει η ανάδοχος. 

Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός που συμπληρώνει τον ήδη 

υπάρχοντα θα πρέπει να είναι όμοιος με τον υπάρχοντα στο Νοσοκομείο 

εξοπλισμό και σε κάθε περίπτωση να έχει την έγκριση του Νοσοκομείου. 

Ο εξοπλισμός αυτός μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης θα 

επιστρέφεται στην ανάδοχο. 

5. Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

Τόσο οι κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που 

καλύπτουν τους χώρους δραστηριότητας της αναδόχου, όσο και ο 
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εξοπλισμός, είτε αυτός παραδίδεται από το Νοσοκομείο, είτε αποτελεί προϊόν 

πρόσθετης προμήθειας εκ μέρους της αναδόχου, λειτουργούν, συντηρούνται 

και επισκευάζονται σε περιπτώσεις βλαβών με αποκλειστική ευθύνη και 

δαπάνες της αναδόχου. Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται 

προς τις υποδείξεις καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης που θα 

της δίδονται γραπτά ή προφορικά από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου και να παραδώσει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, μετά τη λήξη ή 

τη λύση της σύμβασης, σε καλή κατάσταση, ανεξάρτητα με αυτήν στην οποία 

τα παρέλαβε. 

Σε κάθε περίπτωση που η ανάδοχος αρνείται ή καθυστερεί να 

αποκαταστήσει τις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό, σύμφωνα με τις ως άνω 

υποδείξεις και παρέλθει άκαρπη η προς τούτο 15ήμερη προθεσμία, που θα 

δίδεται για τον σκοπό αυτό κάθε φορά, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να 

προβαίνει στην αποκατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει προσφορότερο, 

σε βάρος και για λογαριασμό της αναδόχου, παρακρατώντας τις σχετικές 

δαπάνες από την αμέσως επόμενη πληρωμή της αναδόχου ή ακόμη -εφόσον 

δεν υπάρχουν επαρκείς οφειλές προς αυτήν- καταπίπτοντας ανάλογα τις 

κατατεθειμένες εγγυήσεις. 

Τυχόν επανάληψη της διαδικασίας αυτής για τρεις (3) φορές, καθ' όλη 

την διάρκεια της σύμβασης, συνιστά σοβαρό λόγο για την εκ μέρους του 

Νοσοκομείου καταγγελία της σύμβασης. 

6.Τροποποιήσεις εγκαταστάσεων 

Η ανάδοχος δύναται να προτείνει την τροποποίηση των εγκαταστάσεων 

ή την προσθήκη εξοπλισμού, στους χώρους όπου αναπτύσσει 

δραστηριότητες, με γραπτή έκθεση στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να 

περιέχονται: 

α. Η αιτιολόγηση της τροποποίησης ή προσθήκης. β. Η επάρκεια του 

χώρου εγκατάστασης. 

γ. Οι τυχόν απαιτήσεις πρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών παροχών εκ 

μέρους του Νοσοκομείου. 

Οι προτάσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ωστόσο, κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού 

ανάθεσης της σίτισης, οι υποψήφιοι, αφού λάβουν πλήρη και σαφή γνώση των 
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επί τόπου συνθηκών στους χώρους του Μαγειρείου - Κουζίνας, θα πρέπει να 

συμπεριλάβουν απαραίτητα στις προσφορές τους τον εξοπλισμό που αρχικά 

προτίθενται να εγκαταστήσουν στους χώρους αυτούς, καθώς και τις τυχόν 

τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων που προτίθενται να επιφέρουν, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη των δραστηριοτήτων της αναδόχου. 

Οι προσθήκες αυτές, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να 

περιέχονται σε χωριστό πίνακα μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, 

όπου έκτος από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει 

επίσης να περιγράφεται με σαφήνεια ο τύπος, ο κατασκευαστής και το μοντέλο 

των πρόσθετων συσκευών / μηχανημάτων και η τρέχουσα αξία τους και να 

κοστολογούνται επιμέρους και συνολικά οι τυχόν τροποποιήσεις στις 

εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου πρέπει να εγκρίνουν με 

έγγραφο τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ή προσθήκες, πριν η ανάδοχος 

προχωρήσει στην υλοποίηση τους. 

Τροποποιήσεις και προσθήκες που περιέχονται στην προσφορά της 

αναδόχου θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες με την υπογραφή της 

σύμβασης ανάθεσης, εκτός εάν υπάρξει ρητή διαφοροποίηση σε αυτήν. 

Κατασκευές, τροποποιήσεις ή προσθήκες που εκτελούνται αυθαίρετα 

από την ανάδοχο, δίχως την γραπτή έγκριση του Νοσοκομείου, καταλύονται 

άμεσα και απομακρύνονται με έξοδα και ευθύνη της αναδόχου. 

Οι εγκεκριμένες κατασκευές και τροποποιήσεις εγκαταστάσεων 

παραμένουν στην κυριότητα του Νοσοκομείου και μετά τη λήξη ή λύση της 

σύμβασης, χωρίς η ανάδοχος να δικαιούται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση 

αποζημίωσης γι' αυτές. Ομοίως παραμένει στην κυριότητα του Νοσοκομείου, ο 

τυχόν εγκεκριμένος πρόσθετος εξοπλισμός που ενσωματώνεται στις 

εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, κτιριακές ή ηλεκτρομηχανολογικές. 

Από τον εγκεκριμένο πρόσθετο εξοπλισμό, η ανάδοχος δύναται να 

αποκομίσει, μετά την λήξη ή λύση της σύμβασης, μόνον εκείνα τα μέρη τα 

οποία αποσυνδέονται με απλό τρόπο από τις ηλεκτρικές και τις μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και υπό την προϋπόθεση να επαναφέρει τις 

εγκαταστάσεις αυτές στην πρότερη κατάσταση. 
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Είναι δυνατό κατά τη λήξη της σύμβασης, η νέα ανάδοχος να αγοράσει 

από την προηγούμενη το σύνολο του πρόσθετου πάγιου εξοπλισμού με 

οικονομική αποτίμηση η οποία θα βασίζεται σε μεταξύ τους συμφωνία [….] 

13. Παρασκευή γευμάτων - Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Η ανάδοχος οφείλει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τους 

Κανονισμούς Τροφίμων, και ειδικά αυτούς που συντάσσονται από τον Ενιαίο 

Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για την Υγιεινή Τροφίμων. 

Η ασφάλεια των παραγόμενων γευμάτων εξασφαλίζεται με την τήρηση 

όλων των κατάλληλων διαδικασιών σύμφωνα με τις αρχές μεθοδολογίας ενός 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

Το φαγητό θα παρασκευάζεται στην θερμή κουζίνα. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις γευμάτων, προβλέπεται ταχεία ψύξη του μαγειρεμένου φαγητού 

στους 3°0 (η θερμοκρασία ελέγχεται με την εφαρμογή θερμοστοιχείου στο 

κέντρο της μάζας του) μέσα σε 1,5-2 ώρες μέγιστο, με στόχο την ελάχιστη 

δυνατή παραμονή του φαγητού στην επικίνδυνη ζώνη ανάπτυξης 

μικροοργανισμών (5-63°0). 

Τα κρύα μικρογεύματα (όπως σάντουιτς κ.ά.) παρασκευάζονται στην 

κρύα κουζίνα με θερμοκρασία χώρου 16-17°0. 

Γενικά, το μαγείρεμα των φαγητών και η παρασκευή των 

μικρογευμάτων, καθώς και η διατήρηση τους θα πρέπει να γίνεται στις 

συνιστώμενες θερμοκρασίες που αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες του 

ΕΦΕΤ. 

Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η τήρηση αρχείου που σκοπό θα έχει την 

καταγραφή διαδικασιών ιχνηλασιμότητας, των χρόνων παραμονής και των 

θερμοκρασιών σε κάθε στάδιο παραγωγής των τροφίμων/γευμάτων έως την 

κατανάλωση. 

Σε κάθε περίπτωση, και στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, η 

ανάδοχος, θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως και αναλυτικά, τις 

διαδικασίες που πρόκειται να ακολουθήσει για την παρασκευή των γευμάτων, 

όπως επίσης να επισημάνει τα κρίσιμα σημεία ελέγχου σε αυτές. 

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γεύματος συμπεριλαμβάνονται τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, η ποσότητα και η ασφάλεια. 
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Ο ανάδοχος θα παρασκευάζει το φαγητό των ασθενών και προσωπικού 

(μεσημεριανό και βραδινό) στους κατάλληλους χρόνους, ώστε να τηρούνται οι 

κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. Η προετοιμασία και κυρίως το 

μαγείρεμα του βραδινού γεύματος δεν θα ξεκινάει πριν την 01.30μμ. 

Τα φαγητά θα πρέπει να είναι παρασκευασμένα με υλικά Α' ποιότητας 

χωρίς πολλά καρυκεύματα και ζωικά λίπη. 

Τα φαγητά να είναι καλά βρασμένα/ψημένα και καλά σερβιρισμένα. 

Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται με εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο, το οποίο θα είναι τυποποιημένο και θα αναγράφει τα στοιχεία 

προέλευσης και ποιοτικά χαρακτηριστικά του στη συσκευασία του. Για το 

τηγάνισμα (κυρίως σίτιση ιατρών) και ορισμένα γλυκίσματα, που το απαιτεί η 

συνταγή, μπορεί να γίνεται χρήση και αραβοσιτέλαιου. Το λάδι στις σαλάτες να 

είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση πάσης φύσεως βελτιωτικών γεύσης. 

Οι σάλτσες των φαγητών των ασθενών να μην τσιγαρίζονται και να 

παρασκευάζονται από ντοματάκια «κονκασέ» ή φρέσκια ντομάτα και όχι πελτέ 

ντομάτας. 

Το γάλα που θα χρησιμοποιείται στην παρασκευή των διαφόρων 

τροφίμων των ασθενών (κρέμες, ρυζόγαλο, πουρέ), καθώς και αυτό που 

προσφέρεται στο πρωϊνό, να είναι φρέσκο και όχι εβαπορέ. Τα 

προμηθευόμενο γάλα πρέπει να πληρεί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 

διατάξεις του Π.Δ. 56/95 και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα 

εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την 

αποθήκευση και την μεταφορά. Η διάρκεια της αποθήκευσης/συντήρησής του 

καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 

ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. Το 

παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε χάρτινη συσκευασία με εσωτερική 

στοιβάδα πλαστικού υλικού. Στη συσκευασία πρέπει απαραίτητα να 

αναγράφονται η ημερομηνία παστερίωσης, στοιχεία προέλευσης και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το παστεριωμένο γάλα μπορεί να είναι 

περιεκτικότητας 0% ή 1,5% ή 3,5% σε λιπαρά ανάλογα με τις ανάγκες των 

νοσηλευόμενων του Νοσοκομείου. Οι συσκευασίες γάλακτος πρέπει να 

παραδίδονται στο Νοσοκομείο σε κιβώτια (με εσωτερικά χωρίσματα για τις 



Αριθμός απόφασης: 433/2021 
 

29 

 

μικρές συσκευασίες) και να έχουν χειρολαβές, ώστε να προστατεύεται στις 

μετακινήσεις. Τα κιβώτια πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή. Η 

μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα - ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως και να 

φέρουν την σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας. 

Το γιαούρτι με λιπαρά 0%, 2% και 3-4% θα πρέπει να είναι αεροστεγώς 

κλεισμένο και να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 0% και 2% και 3-4% αντίστοιχα. 

Το προμηθευόμενο γιαούρτι να πληρεί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 

διατάξεις και να παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα 

σύμφωνα με το Π.Δ. 56/95. Να έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και 

ΗΛΟΟΡ ή να διατηρούν αρχείο συστήματος αυτοελέγχου και κανόνες ορθής 

πρακτικής υγιεινής. 

Τα είδη γαλακτοκομίας (τυρί φέτα και ανθότυρο ή μυζήθρα 

προδιαγραφές Π.Ο.Π., κασέρι προδιαγραφές Π.Ο.Π. ή ημίσκληρο, κεφαλοτύρι 

προδιαγραφές Π.Ο.Π και κίτρινο τυρί) θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και 

επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην 

παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Τα τυροκομεία να πληρούν τις 

προϋποθέσεις του Π.Δ. 56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης 

(κωδικό αριθμό Ε.Ε.), HACCP ή να τηρούν φακέλους αυτοελέγχου και 

κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α' 

ποιότητας και θα αναγράφεται/δηλώνεται η προέλευση τους, η οποία θα 

προέρχεται από μονάδα που εφαρμόζει σύστημα HACCP και φέρει κωδικό 

αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους. Το ανθότυρο ή μυζήθρα να είναι 

χαμηλότερο σε αλάτι και λιπαρά από το τυρί φέτα. Γενικά τα είδη 

γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και 

ειδικές διατάξεις. 

Το μοσχάρι και το χοιρινό (εκτός της μπριζόλας) κρέας να είναι χωρίς 

οστά, νωπό ή κατεψυγμένο, Α' ποιότητας, εγχώριας παραγωγής ή 

προέλευσης από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει τις παρακάτω 

απαιτούμενες σημάνσεις: Αριθμός Αδείας Βιοτεχνίας Επεξεργασίας Κρέατος, 

Μέρος, Κωδικός Ζώου, Χώρα Γέννησης, Χώρα Εκτροφής, Χώρα Σφαγής, 

Ημερομηνία Σφαγής, Ημερομηνία Επεξεργασίας, Ημερομηνία Λήξης. Οι 

ετικέτες πρέπει να είναι μεταφρασμένες στα ελληνικά. Το κρέας θα είναι πολύ 

καλά καθαρισμένο από λίπη και πέτσα. Το κρέας να προέρχεται από ζώα 
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σφαγμένα σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα και να έχει υποστεί 

κρεοσκοπικό έλεγχο. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται στο χώρο του Μαγειρείου 

του Νοσοκομείου ή θα προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που 

λειτουργεί νόμιμα, έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και φέρει τις 

προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 

Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών ή άλλου είδους 

ζώου, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές 

αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος 

αποξεσμένα από οστά. Οι προμηθεύτριες μονάδες επεξεργασίας και  

τεμαχισμού κρέατος της αναδόχου θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής 

έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν αρχείο 

συστήματος αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 

Το κοτόπουλο να είναι νωπό ή κατεψυγμένο, Α' ποιότητας, μπούτι ή 

στήθος ή φιλέτο στήθος. Τα κοτόπουλα θα είναι πολύ καλά καθαρισμένα από 

περιττά λίπη, πούπουλα, πέτσες και ουρά. Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν 

επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγιαστεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας σε 

εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, θα διαθέτουν 

ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό, ξιφοειδή απόφυση του 

στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν τραφεί με καλή τροφή (όχι 

μεταλλαγμένη). Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, να είναι απαλλαγμένα 

αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών. Να φέρουν την σφραγίδα του 

πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης και να συνοδεύονται 

από πιστοποιητικά καταλληλότητας του κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Γενικά 

πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να 

φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες διατάξεις. Οι 

προμηθεύτριες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κοτόπουλων της 

αναδόχου θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό 

Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν αρχείο συστήματος αυτοελέγχου και 

κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 

Το ψάρι να είναι κατεψυγμένο (φέτα ή φιλέτο ανάλογα το είδος) ή 

φρέσκο, Α' ποιότητας. Οι προμηθεύτριες μονάδες της αναδόχου θα έχουν 

κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP 
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ή θα τηρούν αρχείο συστήματος αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής 

υγιεινής. 

Το κοτόπουλο, το κρέας και το ψάρι στις σούπες (κοτόσουπα, 

κρεατόσουπα, ψαρόσουπα) θα είναι τεμαχισμένο σε σχετικά μεγάλα κομμάτια 

(20-30γρ. περίπου). Οι σούπες να συνοδεύονται με % κομμάτι φρέσκου 

λεμονιού. 

Τα αυγά να είναι Α' Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. και να είναι άνω 

των 63γραμμαρίων (μέγεθος Large). Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε 

μορφής αυγών εκτός από τα φρέσκα. Στα βραστά αυγά, ο κρόκος θα πρέπει 

να είναι σφιχτός (βράσιμο 4 λεπτά μετά το σημείο βρασμού). 

Τα αλλαντικά όσο και οι πρώτες ύλες και ενδείξεις τους να είναι 

σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Οι 

προμηθεύτριες μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης 

(κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν αρχείο συστήματος 

αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής [….]». 

22. 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 (ΟλΣΤΕ 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).  

23. 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 
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όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise 

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

24. 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). 

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

όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να 

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).   
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 26. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη 

διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να 

αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (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 (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). Επομένως και βάσει της αρχής της τυπικότητας που διέπει 

τις διαγωνιστικές διαδικασίες, δεν μπορούν να τεθούν εκποδών διατάξεις που 

θεσπίσθηκαν επί ποινή αποκλεισμού (βλ., στο ίδιο πνεύμα, απόφαση της 

29ης Απριλίου 2004, C 496/99 P, Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta, 

Συλλογή 2004, σ. I 3801, σκέψη 115). 

27. Επειδή, σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή κρίνει τις 

προσφορές επί ίσοις όροις και με προσήλωση στην λεκτική αποτύπωση των 

όρων της κανονιστικής πράξης στα πλαίσια της αρχής της τυπικότητας, 

απορρίπτοντας κατά δέσμια αρμοδιότητα προσφορά που παραβιάζει 

απαράβατους όρους της διακήρυξης.   

28. 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, 

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. 

29. Επειδή οι αρχές της τυπικότητας, της διαφάνειας και της 

δημοσιότητας που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς  επιτάσσουν να 

καθορίζονται σαφώς στην διακήρυξη οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και τα κριτήρια ανάθεσης της δημόσιας 
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σύμβασης (βλ. ΕΣ 133/2008, Πράξη, Τμ. VI) με στόχο την επίτευξη πλήρους 

διαφάνειας και προστασίας του ανταγωνισμού (βλ. ΕΣ 2263/2011, 

2016/2010, Τμ. VI). 

30. Επειδή, είναι θεμιτός και σύμφωνος με την αρχή της τυπικότητας, 

της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης ο αποκλεισμός υποψηφίου λόγω μη 

τήρησης υποχρεώσεων που απορρέουν από τα σχετικά με τη διαδικασία 

έγγραφα και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία καθόσον είναι σαφής (βλ. εξ 

αντιδιαστολής Απόφαση Pippo Pizzo, C-27/2015 της 2ας Ιουνίου 2016, σκέψη 

51, όπου κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός 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, αλλά από  

την ερμηνεία της εν λόγω νομοθεσίας και των εν λόγω εγγράφων, καθώς και 

από την εκ μέρους των εθνικών διοικητικών αρχών και των εθνικών 

δικαστηρίων συμπλήρωση των κενών των εγγράφων και της νομοθεσίας). 

 31. 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). 

 32. Επειδή  σε  συνέχεια  των  ως  άνω  σύμφωνα  με  το  Ελεγκτικό 

Συνέδριο λόγω της εφαρμοζόμενης στους δημόσιους διαγωνισμούς αρχής 

της τυπικότητας, είχε κριθεί κατά το προγενέστερο θεσμικό καθεστώς ότι 

όλες οι διατάξεις της Διακήρυξης καθιερώνουν ουσιώδεις όρους με  εξαίρεση  

εκείνες  για  τις  οποίες  προκύπτει  το  αντίθετο,  με  συνέπεια,  ελλείψει  

αντίθετης  ρητής  διάταξης,  τυχόν  παραβίαση  διατάξεων  που αφορούν  

τον  τρόπο  υποβολής  των  προσφορών  των  διαγωνιζομένων συνεπάγεται  

το  απαράδεκτο  αυτών  (Ελ.  Συν.  VI  Τμήμα,  Αποφ.  24995, 1949/2009.  

Πρ.  115,  10/2008,  222/2005, Ζ ́ Κλιμάκιο,  Πρ.  116/2012,  1177/2009),  

πολλώ,  δε,  μάλλον  όταν  υφίσταται  ρητή  πρόβλεψη  ότι  συγκεκριμένος 

όρος τίθεται επί ποινή αποκλεισμού.  
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33. 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). 

34. Επειδή, στον πρώτο λόγο της υπό εξέταση προσφυγής η 

προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η προσφορά της εταιρείας «...» έπρεπε να 

απορριφθεί διότι ενώ απαιτείται από τη Διακήρυξη οι συμμετέχοντες να 

συμπεριλάβουν στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς τον εξοπλισμό που 

πρόκειται να προστεθεί στους χώρους της αναθέτουσας αρχής και τις τυχόν 

τροποποιήσεις που προτίθενται να επιφέρουν, η ως άνω εταιρεία υπέβαλε με 

την τεχνική της προσφορά αρχείο όπου περιγράφεται μόνο η διαδικασία 

συντήρησης του εξοπλισμού, η αξιοποίηση του υπάρχοντος καθώς και η 

αποδοχή του ενδεικτικού εξοπλισμού που περιγράφεται στη Διακήρυξη. Ως 

διατείνεται η προσφεύγουσα, από κανένα άλλο αρχείο δεν προκύπτει ο 

αναλυτικά περιγραφόμενος εξοπλισμός που προτίθεται να εγκαταστήσει με 

αναφορά στον τύπο, τον κατασκευαστή και το μοντέλο των πρόσθετων 

μηχανημάτων, την τρέχουσα αξία του και την κοστολόγησή του, παρά μόνο 

κάποιες γενικόλογες αναφορές που δεν μπορούν να θεωρηθούν σύμφωνες με 

τη Διακήρυξη. 

 Περαιτέρω, η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της αναφέρει ότι η εν 

θέματι εταιρεία έχει υποβάλλει έγγραφο με την τεχνική της προσφορά όπου 

περιγράφει όλη τη διαδικασία συντήρησης των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού στην οποία θα προβαίνει δηλώνει ότι έλαβε γνώση του ήδη 

υπάρχοντος εξοπλισμού, αποδέχεται και δεσμεύεται για την καλή συντήρησή 

του ενώ παραθέτει τα σκεύη σερβιρίσματος που προτίθεται να προμηθευτεί 

επιπλέον για να τα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. 

Από τα εν λόγω έγγραφα προκύπτει ότι η  εν λόγω εταιρεία θα 
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χρησιμοποιήσει τον ήδη υπάρχοντα και πλήρη πάγιο εξοπλισμό (π.χ. 

κουζίνες, εστίες, φούρνοι, μίκτες, ψυγεία κ.λπ.) και δεν θα προβεί στην αγορά 

νέων μηχανημάτων, ήτοι παγίου εξοπλισμού με υπολειμματική αξία, ώστε να 

εκκινήσει τη δραστηριότητά της. Τα δε σκεύη σερβιρίσματος, όπως ενδεικτικά 

πιάτα, μπολ, μαχαιροπίρουνα, ποτήρια, δίσκοι, ισοθερμικά σκεύη για γάλα, 

νερό και καφέ κ.λπ., που αναφέρονται στο ανωτέρω αρχείο- έγγραφό της δεν 

αποτελούν πάγιο εξοπλισμό, πολύ περισσότερο δεν αποτελούν προσθήκες ή 

κατασκευές, αλλά θεωρούνται αναλώσιμο είδος. 

35. Επειδή σύμφωνα με την επίμαχη Διακήρυξη, στο άρθρο 2.4.3.2. 

ορίζεται ότι η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 

και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το 

κεφάλαιο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του Παραρτήματος I της 

διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται, ενώ στο άρθρο 2.4.6 προβλέπεται ρητώς και 

σαφώς ότι η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά η 

οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται, 

μεταξύ άλλων στο άρθρο 2.4.3. (περ. α), η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, 

ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση (περ. β), ή η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα 

δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις 

ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης  (περ. θ).  

Περαιτέρω, στο Παράρτημα Ι, Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό 6, προβλέπεται, 

μεταξύ άλλων ότι ο ανάδοχος δύναται να προτείνει την τροποποίηση των 

εγκαταστάσεων ή την προσθήκη εξοπλισμού, στους χώρους όπου 

αναπτύσσει δραστηριότητες και ότι οι διαγωνιζόμενοι, αφού λάβουν πλήρη και 

σαφή γνώση των επί τόπου συνθηκών στους χώρους του Μαγειρείου- 

Κουζίνας, θα πρέπει να συμπεριλάβουν απαραίτητα στις προσφορές τους τον 

εξοπλισμό που αρχικά προτίθενται να εγκαταστήσουν στους χώρους αυτούς, 

καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων που προτίθενται να 

επιφέρουν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη των δραστηριοτήτων 

της αναδόχου καθώς και ότι οι προσθήκες αυτές, καθώς και οι τυχόν 

τροποποιήσεις τους θα πρέπει να περιέχονται σε χωριστό πίνακα μέσα στο 
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φάκελο της τεχνικής προσφοράς, όπου εκτός από τα στοιχεία της επόμενης 

παραγράφου, θα πρέπει επίσης να περιγράφεται με σαφήνεια ο τύπος, ο 

κατασκευαστής και το μοντέλο των πρόσθετων συσκευών/μηχανημάτων και η 

τρέχουσα αξία τους και να κοστολογούνται επιμέρους συνολικά οι τυχόν 

τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Εξάλλου, υπό 4, η 

ανάδοχος υποχρεούται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών πριν 

την έναρξη ισχύος της σύμβασης, να έχει προβεί στην προμήθεια του 

πρόσθετου πάγιου εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Νοσοκομείου για κάθε είδος, μετά από συνεννόηση με την 

Οικονομική Υπηρεσία, και παρατίθεται μία λίστα με σκεύη σερβιρίσματος με 

αναφορά στις ποσότητες και στην περιγραφή τους τα οποία οφείλει να 

προμηθευτεί ο ανάδοχος. 

 36. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η εν 

θέματι εταιρεία με την τεχνική της προσφορά υπέβαλε αρχείο με τίτλο 

«Συντήρηση εξοπλισμού & ενδεικτικός εξοπλισμός» όπου ρητώς αναφέρει ότι 

έλαβε γνώση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού της αναθέτουσας αρχής,  

αποδέχεται και δεσμεύεται για την καλή χρήση και συντήρησή του και ότι θα  

έχει προβεί στην προμήθεια του πρόσθετου πάγιου εξοπλισμού σε χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών πριν την έναρξη ισχύος της σύμβασης ενώ 

παραθέτει όλη τη λίστα με τα σκεύη μαγειρικής, ως ακριβώς προβλέπονται 

στη Διακήρυξη. Στο δε κεφάλαιο ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΕΣΩΝ αναφέρεται αυτολεξεί ότι: «Εκτός όμως από τα παραπάνω, όλα τα 

μηχανήματα που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία μας θα καλύπτονται από τις 

αναγκαίες εγγυήσεις, οι αντίστοιχες εταιρείες αυτών των μηχανημάτων, θα 

επιθεωρούν τα μηχανήματα βάση του μητρώου τους και θα έχουν την 

αποκλειστική ευθύνη της καλής λειτουργίας των, έναντι της εταιρείας μας. 

Με όλα τα παραπάνω, εξασφαλίζουμε ότι η τεχνική κάλυψη που θα παρέχεται 

στον εξοπλισμό και την υποδομή του Έργου θα είναι εγγυημένη και δεν θα 

υπάρχει πρόβλημα για την καλή λειτουργία, τόσο των εγκαταστάσεων όσο και 

των μηχανημάτων». 

 37. Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα, η Διακήρυξη  

δεν υποχρεώνει αλλά δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους αναδόχους να 

συμπεριλάβουν στην προσφορά τους τον εξοπλισμό που σκοπεύουν να 
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προσθέσουν ή τις τροποποιήσεις που προτίθενται να επιφέρουν στον 

υπάρχοντα εξοπλισμό της αναθέτουσας αρχής. Ωστόσο, η Διακήρυξη 

αναφέρεται στην υποχρέωση των υποψήφιων αναδόχων να προμηθευτούν 

πρόσθετο εξοπλισμό σκευών σερβιρίσματος τον οποίο περιγράφει αναλυτικά.  

 38. Επειδή, αβασίμως η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η έτερη 

συνδιαγωνιζόμενη εταιρεία έπρεπε να αποκλειστεί καθώς δεν περιλαμβάνει 

στην προσφορά της τον εξοπλισμό που προτίθεται να εγκαταστήσει καθώς, 

ως βασίμως υποστηρίζει η αναθέτουσα αρχή, από την προσφορά της δεν 

προκύπτει η πρόθεσή της ούτε να προσθέσει επιπλέον εξοπλισμό από αυτόν 

που διαθέτει η αναθέτουσα αρχή ούτε να προβεί σε τροποποιήσεις με νέες 

εγκαταστάσεις και ούτε υποχρεούται σύμφωνα με τη Διακήρυξη να το πράξει. 

Περαιτέρω, η υποχρέωση αναλυτικής περιγραφής δεν αφορά στα σκεύη που 

υποχρεούνται να προμηθευτεί ο υποψήφιος ανάδοχος και τα οποία 

δεσμεύεται ότι θα προμηθευτεί, ως όφειλε, η ως άνω εταιρία.    Επομένως, ο 

πρώτος λόγος της προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. 

 39. Επειδή, στον δεύτερο λόγο της υπό εξέταση προσφυγής η 

προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η προφορά της έτερης συνδιαγωνιζόμενης 

εταιρείας έπρεπε να απορριφθεί διότι, ενώ σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης ζητείται τα προσφερόμενα στους σιτιζόμενους 

είδη να διαθέτουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης, σύστημα HACCP ή 

να τηρούν αρχείο συστήματος αυτοελέγχου και κανόνες πρακτικής υγιεινής 

και για τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά ζητείται ρητώς να δηλωθεί η 

προέλευσή τους, δεν κατέθεσε κάποιο από τα ζητούμενα στοιχεία.   

 Περαιτέρω, η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της αναφέρει ότι η 

προσωρινή ανάδοχος εταιρία έχει υποβάλλει με την τεχνική προσφορά της 

την πιστοποίηση της για ISO και HACCP, οπότε και διασφαλίζεται ότι τα υλικά 

που προμηθεύεται, χρησιμοποιεί και παρέχει τηρούν τις προδιαγραφές και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέτουν οι ανωτέρω όροι της διακήρυξης και 

ακολουθεί ορθή διαχείριση και πρακτική υγιεινής και περιλαμβάνει αρχείο 

στην προσφορά της όπου περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία προμηθειών 

και περιλαμβάνεται λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών με παράθεση της 

πιστοποίησής τους και αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου τους, συνεπώς 

προκύπτει ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και το απαιτούμενο 
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επίπεδο ποιότητας που θέτουν οι όροι της διακήρυξης και ανταποκρίνεται 

στους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

υλικών των γευμάτων. Κατά την αναθέτουσα αρχή, δεν προκύπτει ότι οι 

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα έπρεπε να προσκομίσουν με την τεχνική 

προσφορά τους πιστοποιήσεις των εταιριών από τις οποίες προμηθεύονται τα 

προϊόντα, επομένως οποιοσδήποτε υποψήφιος δεν μπορεί να αποκλειστεί για 

το λόγο αυτό, ακόμα και εάν έτερος υποψήφιος τα προσκομίσει ως πρόσθετα 

δικαιολογητικά. 

 40. Επειδή σύμφωνα με την επίμαχη Διακήρυξη, στο Παράρτημα Ι 

προβλέπεται, υπό 13. Παρασκευή γευμάτων – Ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

αναφέρεται ανά κατηγορία ειδών ότι πρέπει να έχουν κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP ή να διατηρούν αρχείο συστήματος 

αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής (γιαούρτι, είδη 

γαλακτοκομίας, μοσχάρι, χοιρινό κλπ). Ειδικώς για τα σκληρά και ημίσκληρα 

τυριά να είναι Α' ποιότητας και απαιτείται να αναγράφεται/δηλώνεται η 

προέλευση τους, η οποία θα προέρχεται από μονάδα που εφαρμόζει σύστημα 

HACCP και φέρει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους. 

Περαιτέρω, ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα άρθρα  2.4.3.2 και 2.4.6 της 

Διακήρυξης. 

 41. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η έτερη 

συνδιαγωνιζόμενη εταιρεία έχει υποβάλει με την τεχνική της προσφορά αρχείο 

με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας» στο οποίο περιγράφονται 

αναλυτικά  οι πιστοποιήσεις που διαθέτει η ίδια και οι διαδικασίες που 

εφαρμόζει για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων και αναφέρει ότι: «Ως 

προς την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών, τονίζεται ότι, είναι αρίστης 

ποιότητας, δηλώνεται η προέλευση τους και ανταποκρίνονται πλήρως σε όλες 

τις σχετικές, υγειονομικές, αγορανομικές και άλλες διατάξεις καθώς και στον 

κώδικα τροφίμων και ποτών» καθώς και ότι «διατηρεί πλήρες αρχείο για όλες 

τις πρώτες ύλες, το οποίο περιλαμβάνει: 

Προδιαγραφές Α΄ Υλών και εμπορευμάτων των προμηθευτών. Σε αυτές 

περιγράφεται αναλυτικά, με ευθύνη του προμηθευτή, το είδος του τροφίμου, ο 

χαρακτηρισμός της ποιότητας, ο τόπος προέλευσης του, φυσικοχημικά και 

μικροβιολογικά κριτήρια αποδοχής, τρόπος συσκευασίας, κ.α.  
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Πιστοποιητικά Ποιότητας των Προμηθευτών Α’ και Βοηθητικών Υλών. Η 

εταιρεία τηρεί ενημερωμένο ηλεκτρονικό κατάλογο των εγκεκριμένων 

προμηθευτών της, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται τα Πιστοποιητικά Ποιότητας 

τους, ή κάθε άλλης βεβαίωσης ή εγγράφου κρίνει ότι Προμηθευτής ότι 

αποτελεί κριτήριο για την επιβεβαίωση της Ποιότητας των εμπορευμάτων ή 

των υπηρεσιών, που παρέχει». Επίσης, έχει υποβάλλει αρχείο με τίτλο 

«Διαδικασία Προμηθειών-Προμηθευτές-Ιχνηλασιμότητα» όπου περιγράφεται ο 

τρόπος διενέργειας κάθε είδους προμήθειας στα πλαίσια διασφάλισης της 

αγοράς κατάλληλων πρώτων Υλών Βοηθητικών Υλών, Υλικών συσκευασίας 

και λοιπών υλικών από την ίδια και παρατίθεται ενδεικτική λίστα προμηθευτών 

της με αναφορά στις πιστοποιήσεις τους και το πεδίο εφαρμογής αυτών. 

Επιπλέον, έχει υποβάλει αρχείο με τίτλο «Πιστοποιητικά ISO» όπου 

υποβάλλει τις πιστοποιήσεις που διαθέτει η ίδια. 

 42. Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα, η Διακήρυξη 

απαιτεί οι συμμετέχοντες με την τεχνική τους προσφορά να  καλύπτουν όλες 

τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές και να υποβάλουν οποιοδήποτε 

δικαιολογητικό - πιστοποιητικό ζητείται στο Παράρτημα Ι καθώς και 

οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική 

προσφορά τους και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 

διακήρυξη. Επομένως, βασίμως υποστηρίζει η προσφεύγουσα ότι, εφόσον η 

διακήρυξη απαιτεί συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις, 

όχι μόνο ως προς τους συμμετέχοντες αλλά και ως προς τα προσφερόμενα 

είδη, η έτερη συνδιαγωνιζόμενη εταιρεία έπρεπε με την τεχνική της προσφορά 

να αποδείξει ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 

και όχι απλώς να δηλώσει ότι τις πληρούν. Ως εκ τούτου, όφειλε να 

προσκομίσει τόσο τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις τους από τους 

παραγωγούς καθώς και να δηλώσει την προέλευση των σκληρών και 

ημίσκληρων τυριών, ως βασίμως υποστηρίζει η προσφεύγουσα. Επομένως, η 

αναθέτουσα αρχή όφειλε, κατά δέσμια αρμοδιότητα και σύμφωνα με τις αρχές 

της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας να απορρίψει την προσφορά της 

εταιρείας «...». Συνακόλουθα, ο οικείος λόγος της προσφυγής πρέπει να γίνει 

δεκτός. 
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 43. Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω αναλυθέντα, η μη απόδειξη 

πλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών ως προς τα προσφερόμενα στους 

σιτιζόμενους είδη, ως απαιτεί η Διακήρυξη επί ποινή αποκλεισμού, παρέχει 

αυτοτελές έρεισμα για την αποδοχή του αιτήματος της προσφυγής σχετικά με 

την απόρριψη της προσφοράς της εν λόγω εταιρείας, για τον λόγο αυτό, 

παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση του τρίτου λόγου της κρινόμενης 

προσφυγής κατά της εταιρείας αυτής (πρβλ. Ε.Α. ΣτΕ 326/2011, 1238, 1132, 

420/2010, 750/2007. Βλ. και ΑΕΠΠ 818/2018, σκ. 62 και ΑΕΠΠ 839/2018, σκ. 

53, 969/2019 σκ. 49, 1360/2020, σκ.48). 

 44. Επειδή γίνεται δεκτή εν όλω η εισήγηση.   

              45.Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η προσφυγή θα πρέπει να γίνει  

δεκτή. 

   46.Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να 

επιστραφεί το παράβολο που κατέθεσε η προσφεύγουσα (άρθρο 363 παρ.5 

Ν.4412/2016). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται  την προδικαστική προσφυγή.  

Ακυρώνει  την από 18-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

αναθέτουσας αρχής (Απόσπασμα πρακτικού της αρ. 33/18-12-2020 τακτικής 

συνεδρίασής του, Θέμα 12ο, με ΑΔΑ ...), κατά τα προβλεπόμενα στο 

σκεπτικό. 

Ορίζει την επιστροφή  στην προσφεύγουσα του παραβόλου ποσού τεσσάρων 

χιλιάδων τριάντα τριών (4.033) ευρώ. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2021 και εκδόθηκε στις 4 

Μαρτίου 2021 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

     Η Πρόεδρος                                                  Ο Γραμματέας 

       ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΗΟΓΛΟΥ 

 


