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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνεδρίασε την 14 Ιανουαρίου 2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος 

Σώκος, Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Αγγελική 

Πουλοπούλου, Μέλος. 

Για να εξετάσει την από 23-12-2020 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

2025/30-12-2020 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «***», νομίμως 

εκπροσωπούμενου. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής « *** », νομίμως εκπροσωπούμενης. 

Και του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία « *** », 

νομίμως εκπροσωπούμενου.  

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα ζητά την 

ακύρωση της από 14-12-2020 κοινοποιηθείσας, Απόφασης με αρ. 

Φ.604.2/1108173/6878/9.12.2020 της αναθέτουσας αρχής, καθ’ ο μέρος έκρινε 

αποδεκτό τον παρεμβαίνοντα και ανέδειξε αυτόν προσωρινό ανάδοχο επί του 

είδους 4-*** , επιμέρους άνευ ΦΠΑ εκτιμώμενης αξίας 89.816,00 ευρώ στο 

πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την «***», 

αθροιστικής εκτιμώμενης αξίας άνευ ΦΠΑ 423.356,00 ευρώ, που 

προκηρύχθηκε με τη με αρ. ***  διακήρυξη, η οποία απεστάλη για δημοσίευση 

στην ΕΕΕΕ την 19-8-2020 και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ  

***  την 24-8-2020 και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α  *** . 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 



2 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ 

39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. *** και ποσού 600,00 ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας λόγω χρόνου 

αποστολής προς δημοσίευση και εκτιμώμενης αξίας στην αρμοδιότητα της 

ΑΕΠΠ, εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος με την από 23-12-2020 

προσφυγή της, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της από 14-12-2020 

κοινοποιηθείσας σε αυτήν εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθ’ ο 

μέρος κατέστη η ομοίως εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος από 31-

12-2020, κατόπιν της από 24-12-2020 κοινοποίησης της προσφυγής, 

παρεμβαίνουσα, αποδεκτή στο τμήμα 4 και κατέστη, ως πρώτος έναντι του 

δεύτερου, προσφεύγοντος, μειοδότης, προσωρινός ανάδοχος. Η αναθέτουσα 

υποβάλλει τις από 31-12-2020 Απόψεις της. Επομένως, η προσφυγή και η 

παρέμβαση πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξετασθούν περαιτέρω κατ’ 

ουσία.  

3. Επειδή, όσο αφορά το είδος 4 της διαδικασίας κατά τον ΠΙΝΑΚΑ 

ΥΛΙΚΟΥ της ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης, ζητείται είδος 

με τεχνική προδιαγραφή/NSN «*** », ενώ  στην ώς ά νώ ΠΡΟΣΘΗΚΗ σημειώ θηκε 

ό τι «1. Τά στόιχει ά περιγράφη ς τoυ υλικόυ  με ά/ά 4 (άριθμό ς όνόμάστικόυ  τόυ 

συστη μάτός ΝΑΤΟ (NSN) άνάγρά φόντάι με σκόπό  την άνάγνώ ριση τόυ υπό  

πρόμη θειά υλικόυ  κάι τόν πρόσδιόρισμό  τών τεχνικώ ν χάράκτηριστικώ ν τόυ κάι 

ό χι γιά τόν πρόσδιόρισμό  πρόι ό ντός όρισμε νης κάτάσκευη ς η  πρόε λευσης.». Κατά 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, που ως άνω παραπέμπεται, ορίζεται ότι «1. Ο 

προσδιορισμός των ειδών με α/α 1 έως και 3 του ΠΠΥ της Διακήρυξης, θα γίνει 

σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων ,ΠΕΔ Α00209, ΠΕΔ Α-

00237 και ΠΕΔ Α-00207, αντίστοιχα, ως Προσθήκες «1» «2» και «3» του 

παρόντος Παραρτήματος, και με τον αριθμό ονομαστικού του συστήματος 

κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ (NSN) σε συνδυασμό με το Part Number και NCAGE 

του κατασκευαστικού οίκου, ή από τα οικεία εγχειρίδια του ΟΕΜ (Original 

Equipment Manufacturer) ή ισοδύναμο αυτών τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 54 
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του Ν. 4415/16, για το υλικό με α/α 4 του ΠΠΥ της Διακήρυξης . Τα στοιχεία 

περιγραφής στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού της Διακήρυξης ως Προσθήκη 

«1» Παραρτήματος «Α», έχουν ως σκοπό την αναγνώριση των υπό προμήθεια 

ειδών και τον προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών τους και όχι τον 

προσδιορισμό προϊόντων ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης. 2. Οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές συντάχθηκαν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 54 έως 

56 του Ν.4412/16, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα VII του 

Προσαρτήματος Α του ίδιου νόμου. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει 

προσφορά υποψηφίου αναδόχου 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 απαιτήσεις που έχουν 

οριστεί με τη διακήρυξη. 4. Σε περίπτωση που υποψήφιος οικονομικός φορέας 

προσφέρει τα προς προμήθεια είδη ή τις προς παροχή υπηρεσίες του 

διαγωνισμού συμμορφούμενο/ες με κάποιο ευρωπαϊκό ή άλλο αναγνωρισμένο 

πρότυπο που δεν αναφέρεται ή μνημονεύεται στη διακήρυξη, τότε οφείλει να 

υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και το εν λόγω πρότυπο με το οποίο 

συμμορφώνονται τα προσφερόμενα υλικά/υπηρεσίες του και να αποδεικνύει 

στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και 

με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το προσφερόμενο είδος, για το οποίο δηλώνει 

ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις 

απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη.». Κατά το άρ. 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του διαγωνισμού, 

ορίζεται ότι «1. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, περιέχει ιδίως τα έγγραφα 

και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την 

δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος διαγωνισμού, ως αυτές 

ορίζονται στο Παράρτημα «Δ». Ειδικότερα, θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς (τεκμηριωτικό υλικό) και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 

τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και θα 

απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. … 4. 
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Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισμού χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή αντιστοιχία ως 

απαιτείται κατά την συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ, θα απορρίπτονται.». Kατά τη δε ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ορίστηκε ως περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και «3. Δήλωση για το υλικό 

με α/α 4 του ΠΠΥ της Διακήρυξης (θα εμπεριέχονται τα στοιχεία της παρούσης 

Διακήρυξης) στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλωθέντος οίκου 

κατασκευής του προσφερόμενου υλικού, θα δηλώνει ότι το προσφερόμενο υλικό 

πληρεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές / χαρακτηριστικά του υλικού, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στον αριθμό ονομαστικού του συστήματος 

κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ (NSN) ή στο Part Number και NCAGE του 

κατασκευαστικού οίκου ή όπως αυτά παρέχονται από τους καταλόγους υλικών 

του ΝΑΤΟ ή από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια του ΟΕΜ (Original Equipment 

Manufacturer). Επιπλέον ότι το ανωτέρω υλικό είναι ισοδύναμου τύπου, 

πλήρως συμβατό και κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η 

εν λόγω δήλωση κατατίθεται στην περίπτωση δηλώσεως διαφορετικού 

κατασκευαστή από τον αναγραφόμενο στο NMCRL, για συγκεκριμένο υλικό…. 

Κατάσταση των προσφερόμενων ειδών σε μορφή πίνακα οκτώ (8) στηλών, 

σύμφωνα με το πρότυπο Προσθήκης «2» Παραρτήματος «Γ», όπου θα 

δηλώνεται για κάθε υλικό αντίστοιχα: α. Ο αύξων αριθμός (ΑΑ) του υλικού, 

όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού. β. Η περιγραφή 

του υλικού, όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού. ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Γ-1-8 γ. Ο αριθμός ονομαστικού του συστήματος 

κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ (NSN) για το υλικό όπως αναγράφεται στον Πίνακα 

Προμηθευτέου Υλικού (εάν δεν αναγράφεται στη διακήρυξη, το κελί θα μένει 

κενό). δ. Το Part Number για το υλικό όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα 

Προμηθευτέου Υλικού της Διακήρυξης (εάν δεν αναγράφεται στη διακήρυξη, το 

κελί θα μένει κενό). ε. Το προσφερόμενο Part Number, βάσει του δηλωθέντος 

κατασκευαστή. στ. Το NCAGE του δηλωθέντος κατασκευαστή. ζ. Ο χρόνος 

παράδοσης του υλικού. η. Περιγραφή του υλικού στην Αγγλική γλώσσα, καθώς 

και λοιπές παρατηρήσεις.». Επομένως, ασχέτως της ούτως ή άλλως 
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παρασχεθείσας μόνο στον προσφεύγοντα διευκρίνισης, ήταν σαφές πως 

έπρεπε να αποδειχθούν με την τεχνική προσφορά οι προδιαγραφές του προς 

προμήθεια αγαθού και ιδίως να υποβληθεί απόδειξη για την κάλυψη του 

νατοϊκού κωδικού ονομασίας του αγαθού ή προτύπου που ισοδυνάμως 

αποδεικνύει την πλήρωση των προδιαγραφών του νατοϊκού προτύπου, η δε 

οικεία απόδειξη ορίστηκε πως επέρχεται με δήλωση του κατασκευαστή. Ο δε 

παρεμβαίνων υπέβαλε με την προσφορά του δήλωση κατασκευαστή του 

προσφερόμενου αγαθού που αναφέρει συμμόρφωση με τη νατοϊκή κωδικολογία 

***  και άρα, δεν τίθεται καν ζήτημα ισοδυνάμου προτύπου, αλλά πληρούται 

απευθείας η ως άνω κοινή τεχνική προδιαγραφή και δη, με το κατά τη 

διακήρυξη αποδεικτικό μέσο, ήτοι τη σχετική δήλωση κατασκευαστή, κατ’ 

απόρριψη των ισχυρισμών του προσφεύγοντος, ενώ υπεβλήθη και η κατά τη 

διακήρυξη Κατάσταση Προσφερόμενων Ειδών της Προσθήκης 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ, με μνεία την κάλυψη της ίδιας παραπάνω κοινής τεχνικής 

προδιαγραφής, ενώ δηλώθηκαν και οι σχετικοί αρ. παρτίδας και ο αριθμός 

NCAGE του κατασκευαστή, με συνέπεια να μην προκύπτει η αιτιώμενη εκ του 

προσφεύγοντος έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών. Περαιτέρω, οι 

ισχυρισμοί του προσφεύγοντος περί εκ του αγαθού του παρεμβαίνοντος 

ελλιπούς υλικού, μικρότερου εύρους ρύθμισης από τα οριζόμενα στο πρότυπο 

και ελλιπούς σχεδιασμού αυτό, ως και οι συγκρίσεις μεταξύ αυτού και του δικού 

του αγαθού, προβάλλονται αλυσιτελώς, αφού η διακήρυξη όρισε συγκεκριμένο 

αποδεικτικό μέσο για την απόδειξη της τεχνικής προδιαγραφής, ήτοι τη δήλωση 

κατασκευαστή περί συμμόρφωσης με το συγκεκριμένο πρότυπο, χωρίς 

άλλωστε να είναι δυνατός ο παρεμπίπτων έλεγχος της αληθούς, παρά την ως 

άνω κατά τη διακήρυξη, επάρκεια προς τούτο της δήλωσης, πλήρωσης των 

προϋποθέσεων ταξινόμησης με τον οικείο νατοϊκό κωδικό, πολλώ δε μάλλον 

ενώ ο προσφεύγων ούτε επικαλείται ούτε αποδεικνύει τις προϋποθέσεις 

σχετικής ταξινόμησης κατά τους διέποντες την ως άνω κοινή τεχνική 

προδιαγραφή, κανόνες που τυχόν δεν πληρούνται εκ των επικαλούμενων 

ελλείψεων και χαρακτηριστικών του αγαθού του παρεμβαίνοντος. Ομοίως 

αλυσιτελώς προβάλλεται η όποια υπεροχή του αγαθού του προσφεύγοντα, 
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αφού ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η χαμηλότερη τιμή επί αποδεκτών 

καταρχήν προσφορών, με την τεχνική αποδοχή να επέρχεται δια μόνης της 

κατά τη διακήρυξη απόδειξης των εξ αυτής ορισθεισών απαιτήσεων και 

υποβολής των αναγκαίων προς τούτο, κατά τους όρους της διακήρυξης, 

δικαιολογητικών, δηλώσεων και εγγράφων. Άρα, το σύνολο των ισχυρισμών του 

προσφεύγοντος είναι απορριπτέοι. 

4. Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η 

Προδικαστική Προσφυγή. Να γίνει δεκτή η Παρέμβαση.  

5. Επειδή, ύστερα από την αμέσως προηγούμενη σκέψη πρέπει να  

καταπέσει το παράβολο με αρ. *** και ποσού 600,00 ευρώ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Δέχεται την Παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου με αρ. ***  και ποσού 600,00 

ευρώ. 

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 14-1-2021 και εκδόθηκε στις 15-1-

2021.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


