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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 45
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28-9-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 9:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 28704/24-9-2020 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου
Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.
17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της
μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά
εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής
Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος

Βασίλειος,

Πρόεδρος,

2)Ζαχαριάς

Σπυρίδων,

3)Κόλλια

Κωνσταντίνα,

4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 424η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόψεις επί
προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΟΥΣ

(ΤΕΒΑ)

προϋπολογισμού

μελέτης

180.816,54€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 5/24/2019
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 7-11-2018 πρακτικό
αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις στις 04-02-2019, της
επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού
συστήματος τον αριθμό 65219 για σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας,
αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος 115781 και 2)ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 114241, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός
που έγινε δυνάμει της με αριθμό 34454/08-10-2018 διακήρυξης διαγωνισμού κι έλαβε αριθμό
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 65219 για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της
ως άνω προμήθειας, ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της
εν θέματι προμήθειας, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 42/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό
διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, επανακαθορίστηκαν οι
όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η
21-3-2019. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
τον αριθμό 71204.
Ακολούθως, με την αριθμ. 31/261/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναπέμφθηκαν τα:
α)από 28-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 24-10-2019 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, στην επιτροπή
αξιολόγησης διαγωνισμού και ορίστηκε η επανεξέταση των προσφορών των συμμετεχόντων από
αυτήν, με λήψη υπόψη σχετικού υπομνήματος διευκρινήσεων της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε..

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε α)στην εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., προκειμένου να συντάξει και υποβάλει σχετικό υπόμνημα διευκρινήσεων,
κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, και β)στην επιτροπή
αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας, προκειμένου
να επανεξετάσει τις προσφορές των συμμετεχόντων, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω αναφερόμενο
υπόμνημα διευκρινήσεων, κατόπιν της υποβολής του από την εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε..
Τέλος, με την αριθμ. 41/362/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα: α)από 28-3-2019
πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης
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τεχνικών προσφορών και β)από 24-10-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας
σύμβασης της εν θέματι προμήθειας, απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την
επωνυμία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον
αριθμό 131104, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της
διακήρυξης, έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 131565 για το
σύνολο των ειδών της

αριθμ.. 42/2018 μελέτης και της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6923/26-02-2019

διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία προωθήθηκε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικής προσφοράς, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την
επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον
αριθμό 131565 για το σύνολο των ειδών της αριθμ.. 42/2018 μελέτης και της υπ΄ αριθμ. πρωτ.
6923/26-02-2019 διακήρυξης διαγωνισμού, για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 144.646,39€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 179.361,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Ε., η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 21-9-2020 κι
έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 1326/21-9-2020, κι οποία στρέφεται κατά
του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 41/362/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί
επανεξέτασης προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της
προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 180.816,54€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης, καθώς και την
αριθμ. πρωτ. 28678/24-9-2020 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την
σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας επί της εν λόγω προσφυγής, η οποία έχει ως
εξής:
Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ A.E. στο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)»
με αρ. διακήρυξης 6923/26-02-2019
Σχετ.: Η αρ. 28480/2020 Προδικαστική Προσφυγή της ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ A.E.
Αναφορικά με την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ A.E.
στο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)» σας υποβάλλουμε την γνωμοδότηση
της Επιτροπής Διαγωνισμού για τα σημεία της Προδικαστικής Προσφυγής που άπτονται της
αξιολόγησης της προσφοράς της εταιρείας στον εν λόγω διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης με αρ. 6923/260-02-2020 και τις τεχνικές απαιτήσεις της Μελέτης με αρ. 42/2018
(Παράρτημα Ι της Διακήρυξης).
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1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων εξέδωσε την απόφαση με αρ. 31/261/2020, η
οποία κοινοποιήθηκε στην ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. με το αρ. 21542/27-072020 έγγραφο, με το αίτημα για ενέργειες από πλευράς του οικονομικού φορέα, όσον αφορά
στο σημείο (Α) του διατακτικού της απόφασης με αρ. 31/261/2020. Η κοινοποίηση
πραγματοποιήθηκε μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 28-07-2020,
επομένως ο ισχυρισμός ότι δεν εκλήθη για την παροχή διευκρινήσεων επί της προσφοράς
της η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. είναι αβάσιμος. Έως και την έκδοση της
προσβαλλόμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 41/362/2020, δεν υπήρξε
απάντηση από την ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. μέσω του συστήματος
επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ επί του εγγράφου με αρ. 21452/27-07-2020. Σημειώνεται ότι
κάθε επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων στα πλαίσια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών
πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την Υ.Α.56902/215/2017 [ΦΕΚ
1924/Β/02-06-2017]
2. Με την αρ. 31/261/2020 η Οικονομική Επιτροπή ανέπεμψε τα Πρακτικά Αρ.1 και Αρ.2 στην
επιτροπή διαγωνισμού και όρισε την επανεξέταση των προσφορών των συμμετεχόντων,
αφού προσκομιστεί υπόμνημα διευκρινήσεων από την ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Α.Ε. Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
 Το εδάφιο (α) της παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4412/2020, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019, σύμφωνα με το οποίο τα αποτελέσματα
κάθε σταδίου σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Για τις συμβάσεις δε που
διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και
ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων.
 Το άρθρο 102 του ν.4412/2020 το οποίο αναφέρει τα εξής:
«1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους
να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν
λαμβάνεται υπόψη. 2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις
ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο,
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση,
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης,
αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν
πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως
συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που
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έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις
λοιπές.
 Το γεγονός ότι δεν τίθετο θέμα διευκρίνησης της προσφοράς της ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., αφού δεν είχε ενσκύψει θέμα που να αφορά ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση, παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα
συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, ελλείψεις ως προς τα
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται. Αν είχε
προκύψει θέμα διευκρινήσεων υπό την παραπάνω έννοια η επιτροπή διαγωνισμού θα
είχε κάνει χρήση, όπως θα όφειλε εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του
ν.4412/2020 και κατά την φάση της αξιολόγησης των προσφορών και σε εναρμόνιση
με την απαίτηση ότι η όποια διευκρίνηση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές,
 Το γεγονός ότι η επιτροπή διαγωνισμού είναι μόνο γνωμοδοτικό όργανο και εκφέρει
απλή γνώμη, ενώ η Οικονομική Επιτροπή, ως αποφασίζον όργανο επιτρέπεται να
αποκλίνει από την γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού με ειδική αιτιολόγηση.
δεν προχώρησε σε τροποποίηση των πρακτικών της με Αρ.1 και Αρ.2, παραπέμποντας τα
πρακτικά της ξανά στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση με το αρ. 24683/24-08-2020
έγγραφο της επιτροπής διαγωνισμού.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης «Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Στην ενότητα
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. παρ. (θ) αναφέρεται «Προκειμένου να διαπιστωθεί η
φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα
κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών θα πρέπει να υποβάλλουν επί
ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους: […]  Κατάλογο στον οποίο θα
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα τα είδη, οι
ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης
καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) […]». Πέρα από κάθε αμφιβολία,
τόσο η προσκόμιση του καταλόγου είναι υποχρεωτικό στοιχείο της προσφοράς, όσο και η
αναγραφή σε αυτόν συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως οι κυριότερες παραδόσεις των
τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου
ή ιδιωτικού τομέα). Επιπλέον , η Διακήρυξη της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι και η
μελέτη με αρ. 42/2018 αποτελεί διοικητική κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το διαγωνισμό
και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, όσο και το διαγωνιζόμενο.
Υποβλήθηκε από την ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. κατάλογος στον οποίο
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα τα είδη, οι
ποσότητες, η αξία, δεν αναφέρονται όμως οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και
ημερομηνίες υποχρέωσης παράδοσης καθώς και τα είδη των υλοποιημένων συμβάσεων
όπως απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού στο σημείο (θ) της παρ. Β’ «Λοιπές Απαιτήσεις» του
Παραρτήματος Ι – Μελέτη με αρ.42/2018. Η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. στην
προδικαστική προσφυγή ισχυρίζεται ότι:
α. Οι ημερομηνίες υποχρέωσης παράδοσης αναγράφονται στη στήλη διάρκεια
εκτέλεσης προμήθειας των προς προμήθεια ειδών, οπότε αναφέρονται.
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β. Οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης ταυτίζονται με τις ημερομηνίες υποχρέωσης
παράδοσης και διά αυτόν το λόγο δεν συμπεριλάβαμε ξεχωριστή στήλη στον πίνακά
μας.
Ωστόσο, στις συμβάσεις με αρ.22230/26-07-2018, 17935/26-10-2017, 3928/13-08-2018,
2697/31-10-2017, 73279/28-11-2017, τις οποίες υπέβαλλε η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. αναφέρεται ότι η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται
τμηματικά κατόπιν εντολών παράδοσης έως το πέρας της ισχύος των συμβάσεων, γεγονός
που καταδεικνύει ότι δεν ταυτίζονται οι ημερομηνίες υποχρέωσης παράδοσης με την
διάρκεια εκτέλεσης της εκάστοτε σύμβασης, αλλά ούτε και ότι οι ημερομηνίες παραγγελίας
παράδοσης ταυτίζονται με τις ημερομηνίες υποχρέωσης παράδοσης.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης «Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Στην ενότητα
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. παρ. (θ) αναφέρεται «Προκειμένου να διαπιστωθεί η
φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα
κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών θα πρέπει να υποβάλλουν επί
ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους: […]  «Δήλωση περί του συνολικού ύψους
του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, καθώς και του κύκλου εργασιών τους, που αφορά
ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους διεξαγωγής
του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ή ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, κατά το χρονικό διάστημα
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους
ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα αυτό, όπου θα πρέπει ο ετήσιος κύκλος εργασιών για όσο χρόνο λειτουργούν, να
είναι τουλάχιστον 200% της προϋπολογισθείσας σύμβασης» […]». Ο ισχυρισμός της
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. ότι η διακήρυξη δεν θέτει κανένα κριτήριο
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας είναι αβάσιμος, καθώς η υποχρέωση
υποβολής δήλωσης περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών [σύμφωνα με τα
παραπάνω] προκύπτει με σαφήνεια τόσο από το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, όσο και
από την ενότητα Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ του Παραρτήματος Ι. της διακήρυξης.
Η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. υπέβαλλε Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού
ύψους του κύκλου εργασιών, στην οποία όμως δεν γίνεται αναφορά στον γενικό κύκλο
εργασιών για τη χρήση του έτους 2018, ομοίως και στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε. Επίσης δεν
κατέθεσε κανένα έγγραφο προς απόδειξη των οικονομικών στοιχείων του έτους 2018 προς
απόδειξη της απαιτούμενης επάρκειας της για το έτος 2018.
H Επιτροπή
Ελένη Σαββανού
Άννα Γιαβάση
Αντώνιος Σούκουλης
Ο Πρόεδρος προτείνει την διατύπωση απόψεων της αναθέτουσας αρχής κι εν προκειμένω της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, επί της ως άνω αναφερόμενης προδικαστικής
προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του οικονομικού φορέα ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με τα
όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.
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Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι διαφωνεί με το θέμα και δηλώνει
πως η δική του θέση είναι να γίνουν δεκτές όλες οι προσφορές, που υποβλήθηκαν στον εν λόγω
διαγωνισμό.
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως συμφωνεί με το θέμα, αλλά
επισημαίνει πως με ευθύνη της δημοτικής αρχής και καθυστέρησης από μέρους της υπάρχει κίνδυνος
να χαθεί η χρηματοδότηση για την εν λόγω προμήθεια.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, την εν λόγω προδικαστική προσφυγή, την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 28678/24-9-2020
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Σταυρέλη Νικ. με αρνητική ψήφο)
Διατυπώνει τις απόψεις της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την
προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΟΥΣ

(ΤΕΒΑ)

προϋπολογισμού

μελέτης

180.816,54€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Ε., η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 21-9-2020 κι
έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 1326/21-9-2020, κι οποία στρέφεται κατά
του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 41/362/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί
επανεξέτασης προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της
προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 180.816,54€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης, ως κάτωθι:
1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων εξέδωσε την απόφαση με αρ.
31/261/2020, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. με
το αρ. 21542/27-07-2020 έγγραφο, με το αίτημα για ενέργειες από πλευράς του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στο σημείο (Α) του διατακτικού της απόφασης με αρ.
31/261/2020. Η κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσω του συστήματος επικοινωνίας
του ΕΣΗΔΗΣ στις 28-07-2020, επομένως ο ισχυρισμός ότι δεν εκλήθη για την παροχή
διευκρινήσεων επί της προσφοράς της η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. είναι
αβάσιμος. Έως και την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με αρ. 41/362/2020, δεν υπήρξε απάντηση από την ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ επί του
εγγράφου με αρ. 21452/27-07-2020. Σημειώνεται ότι κάθε επικοινωνία και διακίνηση
εγγράφων στα πλαίσια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών πραγματοποιείται μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την Υ.Α.56902/215/2017 [ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017]
2. Με την αρ. 31/261/2020 η Οικονομική Επιτροπή ανέπεμψε τα Πρακτικά Αρ.1 και Αρ.2
στην επιτροπή διαγωνισμού και όρισε την επανεξέταση των προσφορών των
συμμετεχόντων,

αφού

προσκομιστεί

υπόμνημα

διευκρινήσεων

από

την

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:


Το εδάφιο (α) της παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4412/2020, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019, σύμφωνα με το οποίο τα αποτελέσματα
κάθε σταδίου σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Για τις συμβάσεις δε που
διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και
ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται
μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων.



Το άρθρο 102 του ν.4412/2020 το οποίο αναφέρει τα εξής:
«1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους
να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν
λαμβάνεται υπόψη. 2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις
ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων
των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο,
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση,
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κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης,
αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν
πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως
συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις
λοιπές.


Το γεγονός ότι δεν τίθετο θέμα διευκρίνησης της προσφοράς της ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., αφού δεν είχε ενσκύψει θέμα που να αφορά ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση,

παράλειψη

μονογραφών,

διακεκομμένη

αρίθμηση,

ελαττώματα

συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, ελλείψεις ως προς τα
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται. Αν είχε
προκύψει θέμα διευκρινήσεων υπό την παραπάνω έννοια η επιτροπή διαγωνισμού
θα είχε κάνει χρήση, όπως θα όφειλε εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του
ν.4412/2020 και κατά την φάση της αξιολόγησης των προσφορών και σε εναρμόνιση
με την απαίτηση ότι η όποια διευκρίνηση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές,


Το γεγονός ότι η επιτροπή διαγωνισμού είναι μόνο γνωμοδοτικό όργανο και εκφέρει
απλή γνώμη, ενώ η Οικονομική Επιτροπή, ως αποφασίζον όργανο επιτρέπεται να
αποκλίνει από την γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού με ειδική αιτιολόγηση.

δεν προχώρησε σε τροποποίηση των πρακτικών της με Αρ.1 και Αρ.2, παραπέμποντας
τα πρακτικά της ξανά στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση με το αρ. 24683/24-08-2020
έγγραφο της επιτροπής διαγωνισμού.
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3. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης «Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Στην ενότητα Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. παρ. (θ)
αναφέρεται «Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία,
η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες
των προμηθευτών θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την
προσφορά τους: […]  Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις
των τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες
(δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) […]». Πέρα από κάθε αμφιβολία, τόσο η προσκόμιση του
καταλόγου είναι υποχρεωτικό στοιχείο της προσφοράς, όσο και η αναγραφή σε αυτόν
συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων
ετών και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας
παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα). Επιπλέον , η Διακήρυξη της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι και η
μελέτη με αρ. 42/2018 αποτελεί διοικητική κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το
διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, όσο και το διαγωνιζόμενο.
Υποβλήθηκε από την ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. κατάλογος στον οποίο
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα τα είδη, οι
ποσότητες, η αξία, δεν αναφέρονται όμως οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και
ημερομηνίες υποχρέωσης παράδοσης καθώς και τα είδη των υλοποιημένων συμβάσεων
όπως απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού στο σημείο (θ) της παρ. Β’ «Λοιπές Απαιτήσεις»
του Παραρτήματος Ι – Μελέτη με αρ.42/2018. Η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.
στην προδικαστική προσφυγή ισχυρίζεται ότι:
α. Οι ημερομηνίες υποχρέωσης παράδοσης αναγράφονται στη στήλη διάρκεια
εκτέλεσης προμήθειας των προς προμήθεια ειδών, οπότε αναφέρονται.
β.

Οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης

ταυτίζονται με

τις

ημερομηνίες

υποχρέωσης παράδοσης και διά αυτόν το λόγο δεν συμπεριλάβαμε ξεχωριστή στήλη
στον πίνακά μας.
Ωστόσο, στις συμβάσεις με αρ.22230/26-07-2018, 17935/26-10-2017, 3928/13-08-2018,
2697/31-10-2017,

73279/28-11-2017,

τις

οποίες

υπέβαλλε

η

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. αναφέρεται ότι η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται
τμηματικά κατόπιν εντολών παράδοσης έως το πέρας της ισχύος των συμβάσεων, γεγονός
που καταδεικνύει ότι δεν ταυτίζονται οι ημερομηνίες υποχρέωσης παράδοσης με την
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διάρκεια εκτέλεσης της εκάστοτε σύμβασης, αλλά ούτε και ότι οι ημερομηνίες παραγγελίας
παράδοσης ταυτίζονται με τις ημερομηνίες υποχρέωσης παράδοσης.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης «Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Στην ενότητα Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. παρ. (θ)
αναφέρεται «Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία,
η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες
των προμηθευτών θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την
προσφορά τους: […]  «Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των
επιχειρήσεων, καθώς και του κύκλου εργασιών τους, που αφορά ειδικότερα τα υπό
προμήθεια είδη, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους διεξαγωγής του
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ή ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, κατά το χρονικό
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλουν
τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν
κατά το διάστημα αυτό, όπου θα πρέπει ο ετήσιος κύκλος εργασιών για όσο χρόνο
λειτουργούν, να είναι τουλάχιστον 200% της προϋπολογισθείσας σύμβασης» […]». Ο
ισχυρισμός της ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. ότι η διακήρυξη δεν θέτει
κανένα κριτήριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας είναι αβάσιμος, καθώς
η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
[σύμφωνα με τα παραπάνω] προκύπτει με σαφήνεια τόσο από το άρθρο 2.4.3.2 της
διακήρυξης, όσο και από την ενότητα Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ του Παραρτήματος Ι.
της διακήρυξης.
Η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. υπέβαλλε Υπεύθυνη Δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών, στην οποία όμως δεν γίνεται αναφορά στον γενικό
κύκλο εργασιών για τη χρήση του έτους 2018, ομοίως και στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε. Επίσης
δεν κατέθεσε κανένα έγγραφο προς απόδειξη των οικονομικών στοιχείων του έτους 2018
προς απόδειξη της απαιτούμενης επάρκειας της για το έτος 2018.
Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε:
- Την αποδοχή των απόψεών μας.
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- Την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Ε., η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 21-9-2020 κι
έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 1326/21-9-2020, κι οποία στρέφεται κατά
του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 41/362/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί
επανεξέτασης προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της
προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 180.816,54€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης.
-Τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης μας και κάθε άλλης συναφούς πράξης
μας.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/424/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 1-10-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

