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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της την 20η Αυγούστου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Χρυσάνθη Ζαράρη Πρόεδρος, Ιωάννα Θεμελή Εισηγήτρια και Μαργαρίτα 

Κανάβα, Μέλη. 

 

Για να εξετάσει την από 12.07.2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ 1389/12.07.2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την 

επωνυμία …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

Κατά τoυ …. (εφεξής αναθέτουσα αρχή), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 

και  

 

Κατά της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία …., όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα 

 

Με την προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα αιτείται να 

ακυρωθεί η με αριθ. 199/15-6-2021 απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που 

ελήφθη στα πλαίσια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ …., προϋπολογισμού  206.740 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ (ΚΗΜΔΗΣ …, ΕΣΗΔΗΣ …), κατά το μέρος που έγινε δεκτή η προσφορά 

της μόνης αποδεκτής συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας  …., και ανακηρύχθηκε 

προσωρινή ανάδοχος της προμήθειας. 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ιωάννα Θεμελή 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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        1. Επειδή για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί και δεσμευτεί 

το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του ν. 4412/2016 και 5 του 

Π.Δ. 39/2017, ποσού 1.033,70 ευρώ, (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό, 

…, και το από 16-7-2021 υπηρεσιακό ηλεκτρονικό μήνυμα του αρμόδιου 

υπαλλήλου ΑΕΠΠ). 

         2. Επειδή, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ καθ΄ ύλην και κατά χρόνο λόγω προυπολογιζόμενης 

αξίας της προμήθειας και χρόνου έναρξης του διαγωνισμού με την ανάρτηση 

της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, εμπροθέσμως, προσηκόντως και μετ’ εννόμου 

συμφέροντος ασκήθηκε με ανάρτηση στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 

την 12-7-2021 η υπό κρίση προσφυγή κατά της προσβαλλόμενης απόφασης 

που κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα την 1-7-2021, και είναι εκτελεστή 

πράξη περάτωσης σταδίων δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών-

οικονομικών προσφορών. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα της οποίας η 

προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή και έχει καταταγεί στην δεύτερη σειρά 

μειοδοσίας, μετά την προσφορά της παρεμβαίνουσας προσωρινής αναδόχου, 

καθ΄ ής στρέφεται με προφανές έννομο συμφέρον, ζητά την ακύρωση της 

προσβαλλόμενης απόφασης που αποδέχτηκε την τεχνική προσφορά της  … 

και ι) επικαλούμενη το άρθ. 91 του ν. 4412/2016 και τους όρους 2.4.3.2, 2.4.6 

παρ. α και β, το Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνική Μελέτη  της διακήρυξης ισχυρίζεται με 

τον πρώτο λόγο της προσφυγής ότι η τεχνική προσφορά της … έπρεπε να 

απορριφθεί διότι η δήλωση συμμόρφωσης CE που υπέβαλε δεν αφορά στο 

προσφερόμενο προϊόν το οποίο είναι η τρίτη full extra έκδοση του μοντέλου 

… του προϊόντος …, αλλά ότι υπέβαλε το CE της basic έκδοσης του μοντέλου 

… του προϊόντος … το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό προιόν, και ιι) 

επικαλούμενη το άρθ. 91 του ν. 4412/2016 και τους όρους 2.4.6, 2.4.3.2, 2.4.6 

παρ. α και β, το Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνική Μελέτη  κεφ. Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης ισχυρίζεται με τον δεύτερο λόγο της 

προσφυγής ότι η τεχνική προσφορά της … έπρεπε να απορριφθεί διότι το 

προσφερόμενο προϊόν δεν φέρει τις απαιτούμενες από τις τεχνικές 

προδιαγραφές διαστάσεις και συγκεκριμένα οι διαστάσεις του προϊόντος 

υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 47 χιλιοστά το ύψος και κατά 368 χιλιοστά το 

μήκος του αποδυτηρίου εντός του οποίου προβλέπεται ότι θα αποθηκευτεί. 



Αριθμός απόφασης: 1466/2021 
 
 

3 
 

         3. Επειδή η αναθέτουσα αρχή εμπροθέσμως εντός της προβλεπόμενης 

15 ήμερης αποκλειστικής προθεσμίας από την άσκηση της προσφυγής, και 

προσηκόντως με ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ, γνωστοποίησε τις απόψεις της επί 

της προσφυγής την 27-7-2021 (έγγραφο με αριθ. πρωτ. 11574/26-7-2021), 

σύμφωνα με το άρθ. 365 παρ. 1 περ. β) του ν. 4412/2016, όπου αναφέρει ότι 

«… η εταιρεία … προσέφερε το προιόν … Μοντέλο … με ενσωματωμένο 

πακέτο αυτομεταφοράς όπως δηλώνεται στο έντυπο «Τεχνικής Προσφοράς 

…_signed»… Στην προσφορά σε τεχνικό φυλλάδιο και επισυναπτόμενο 

prospectus της εταιρείας αναφέρονται 3 τύποι διατάξεων …. Από τον 

παρακάτω πίνακα εξοπλισμού ονομασίας … …. γίνεται αντιληπτό ότι η μόνη 

έκδοση που πληρεί τις απαιτήσεις του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών 

της μελέτης, αντιστοιχεί στην … full extra έκδοση διότι διαθέτει εκτός των 

συστημάτων τηλεμετρίας… και πακέτο αυτομεταφοράς…. η εταιρεία … 

προσκόμισε Δήλωση Συμμόρφωσης …. η οποία αναφέρεται στο προιόν … 

……. προσκόμισε συμπληρωματικά Δήλωση Συμμόρφωσης CE με Έκθεση 

Τεχνικού Ελέγχου από τον φορέα πιστοποίησης … …. Η οποία διαπίστωσε 

την συμμόρφωση του προιόντος με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. 

Από τα παραπάνω αναφερόμενα ΔΕΝ προκύπτει ότι οι πιστοποιήσεις CE και 

η Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου αφορούν μόνο στην basic έκδοση, όπως 

ισχυρίζεται η ενιστάμενη εταιρεία… Σχετικά με τον 2ο λόγο της εταιρείας ……. 

Το τέυχος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της μελέτης της υπηρεσίας… 

αναφέρεται ότι : 1. «Οι διαστάσεις της καμπίνας θα είναι τουλάχιστον 

2,20Χ2,20 μ και ύψος μεταξύ 2,20 με 2,30 μέτρα και το άνοιγμα της πόρτας θα 

είναι τουλάχιστον 1,1 μέτρα» (σελ 99) 2. «Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη 

μεγέθους του εκάστοτε είδους» (παράγραφο Β, γενικές τεχνικές υποχρεώσεις 

σελ. 102) Β. Στην τεχνική προσφορά της εταιρίας … … αναφέρεται ότι 1. ¨Η 

συσκευή … είναι ανθεκτική και ελαφριά σχετικά κατασκευή από ανοξείδωτο 

χάλυβα έχει μικρές διαστάσεις….» (έντυπο τεχνικής προσφοράς σελ. 3) 2. «Η 

διάταξη όταν δεν χρησιμοποιείται θα αποθηκεύεται στο χώρο του αποδυτηρίου 

ελευθερώνοντας την παραλία…( έντυπο τεχνικής προσφοράς σελ. 3) 3. «Η 

ευθύνη για την επιτόπια ακριβή λήψη υψομέτρων, διαστάσεων, ευθυγραμμιών, 

κλπ και της συνάφειας παραγγελίες υλικών, ραγών κλπ που θα συγκροτούν 
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κάθε διάταξη βαρύνει αποκλειστικά την … ….» (έντυπο τεχνικής προσφοράς 

σελ. 3). Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τους όρους της 

διακήρυξης και επειδή τα προσφερόμενα είδη εξασφαλίζουν την ποιοτική και 

ασφαλή κατασκευή της προσφερόμενης διάταξης, θεωρεί αβάσιμους τους 

λόγους της ένστασης της εταιρίας ……» 

         4. Επειδή εμπροθέσμως, προσηκόντως και με προφανές έννομο 

συμφέρον, καθόσον η προσφυγή στρέφεται κατά της αποδοχής της 

προσφοράς της παρεμβαίνουσας, ασκήθηκε εντός της 10ήμερης 

αποκλειστικής νόμιμης προθεσμίας, την 23-7-2021 η υπό κρίση παρέμβαση, 

της ανακηρυχθείσας προσωρινής αναδόχου παρεμβαίνουσας, με ανάρτηση 

στο ΕΣΗΔΗΣ, δεδομένου ότι η προσφυγή κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στην 

παρεμβαίνουσα την 13-7-2021 (365 παρ. 1, 362 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και 

άρθ. 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017). Η παρεμβαίνουσα, επικαλούμενη τους 

όρους 2.4.3.2, τις ενότητες 1 και Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ της διακήρυξης, αναφέρει ότι «…η εταιρία μας προσέφερε το προϊόν 

… Μοντέλο … Β,…. με ενσωματωμένο πακέτο αυτομεταφοράς… 

Επιπρόσθετα, για την κάλυψη της απαίτησης της Διακήρυξης για 

συμμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος με τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργίας καθώς και με τις βασικές απαιτήσεις 

ασφάλειας μηχανών και υγιεινής και του σχεδιασμού του σύμφωνα με τα 

πλέον πρόσφατα πρότυπα ΕΝ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης 

(CEN), η εταιρία μας προσκόμισε τη Δήλωση Συμμόρφωσης του 

προσφερόμενου προϊόντος (βλ. αρχείο φακέλου συμμετοχής «18. 

DECLARATION OF CONFORMITY …_signed_signed»). Η Δήλωση αυτή 

Συμμόρφωσης αναφέρεται στο προϊόν … και στο μοντέλο …… Επίσης, η 

εταιρία μας συνόδευσε τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE και με το Πιστοποιητικό 

Εξέτασης Τύπου ΕΕ από τη …. … βεβαιώνει ότι ο εν λόγω φορέας εξέτασε 

τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος … … και διαπίστωσε τη συμμόρφωση του 

προϊόντος με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ δ) Τέλος, προκειμένου η 

Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού να βεβαιώσει χωρίς κανένα 

ενδοιασμό ότι το προσφερόμενο προϊόν και τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις 

και οι δηλώσεις του εξοπλισμού αυτού αφορούν πράγματι το προσφερόμενο 

προϊόν, προσκόμισε και το αρχείο «12. 0266.009.3.01_File Assesment Report 
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…». Το αρχείο αυτό αποτελεί την Έκθεση Πληρότητας του φακέλου του 

προϊόντος … μοντέλου … σύμφωνα και με τις Οδηγίες 2006/42/ΕΚ, 

2014/53/ΕΚ, 2011/65/ΕΚ που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης 

CE. Στη σελίδα 3-4 του παραπάνω εγγράφου, ειδικότερα, αναφέρεται ότι στον 

τεχνικό φάκελο του μοντέλου … … περιλαμβάνονται οι δηλώσεις 

συμμόρφωσης των προϊόντων που ενσωματώνονται στο μηχάνημα και, 

συγκεκριμένα, των προϊόντων: θόλωσης ανθρώπινης παρουσίας, δηλαδή του 

…, όπως και των καμερών για λήψη εικόνας από την παραλία, δηλαδή IP 

CAMERA, τα οποία αποτελούν εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνεται στη Basic 

Edition της συσκευής. ΣΥΝΕΠΩΣ, από τον συνδυασμό όλων των παραπάνω 

κατατεθέντων εγγράφων, αδιάστικτα προκύπτει ότι το μοντέλο … …, στο οποίο 

αναφέρεται αντίστοιχα η Δήλωση Συμμόρφωσης που κατατέθηκε από την 

εταιρία μας στον διαγωνισμό, αφορά έκδοση της διάταξης … που ενσωματώνει 

λογισμικό θόλωσης ανθρώπινης παρουσίας (…) και καμερών που διαθέτει το 

προσφερόμενο προϊόν και αποτελούν μέρος της εφαρμογής τηλεμετρίας που η 

εταιρία μας δηλώνει ότι διαθέτει το προσφερόμενο … … με ενσωματωμένο 

πακέτο αυτομεταφοράς (βλ. επίσης και «4. Τεχνική Προσφορά …._signed», 

στη σελ. 18 Υπό τα σαφή αυτά δεδομένα, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας 

ότι – δήθεν - το … μοντέλο … αφορά την … της συσκευής είναι προφανώς 

αβάσιμος. Άλλωστε, όπως και η ίδια συνομολογεί στην Προσφυγή της, η … 

της συσκευής δεν περιέχει Λογισμικό Παρακολούθησης Ορθής Λειτουργίας, 

Πρόγνωσης και Διάγνωσης Βλαβών, Κάμερες με Λογισμικό Θολώματος 

Ανθρώπινης Παρουσίας, Αισθητήρες Θερμοκρασίας Νερού και Αέρα και 

Πακέτο Αυτομεταφοράς, όπως διαθέτει η προσφερόμενη εν προκειμένω. … ΙΙ) 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΛΟΓΟΥ ….. Η εταιρία μας είναι η ίδια κατασκευάστρια 

της συγκεκριμένης (προσφερόμενης) διάταξης …, οι δε διατάξεις που 

κατασκευάζουμε δεν είναι τυποποιημένες, αλλά η καθεμία κατασκευάζεται 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη και της παραλίας 

τοποθέτησης. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, στη σελίδα 10 της Τεχνικής μας 

Προσφοράς δηλώσαμε, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του …, ότι : «Η 

ευθύνη για την επιτόπια ακριβή λήψη υψομέτρων, διαστάσεων, ευθυγραμμιών 

κλπ και τις συναφείς παραγγελίες υλικών, ραγών κλπ που θα συγκροτούν 

κάθε διάταξη, βαρύνει αποκλειστικά την …». (βλ., συναφώς. και την πρόσφατη 
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ΔΕφΑθ 49/2021, που δέχθηκε ότι η αναφορά διαφορετικών στοιχείων ακόμη 

και στην ιστοσελίδα της ίδιας της συμμετέχουσας εταιρίας δεν επηρεάζει τη 

νομιμότητα της Τεχνικής της Προσφοράς, εφ’ όσον από αυτή προκύπτει η 

πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης). β) Επίσης, στην 

επίσημη ιστοσελίδα του συγκεκριμένου προϊόντος https://....... δηλώνουμε - ως 

κατασκευάστρια εταιρία – το εξής : «Ευελιξία στην κατασκευή - Κατασκευάζεται 

σε διάφορα 9 μήκη και ύψη ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και της 

εκάστοτε παραλίας τοποθέτησης»….. ΣΥΝΕΠΩΣ, εφ’ όσον η εταιρία μας 

κηρυχθεί ανάδοχος από οποιονδήποτε Δήμο ή Περιφέρεια, λαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για τις διαστάσεις που πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου 

να καλύπτουν τις εκάστοτε απαιτήσεις και, στη συνέχεια, προβαίνει στην 

κατασκευή τους (η ίδια)….. το «Εγχειρίδιο Χρήσης … B ν3_signed» 

κατατέθηκε από την εταιρία μας προκειμένου να δώσει απαντήσεις στο Δήμο 

σχετικά με την εγκατάσταση-απεγκατάσταση της διάταξης και μόνο. Μάλιστα, 

στο εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνονται μόνο κάποιες ενδεικτικές διαστάσεις … 

διαδρομής μήκους 10 μέτρων και δηλώνεται και εκεί ότι το μήκος αυτό δεν 

είναι το μήκος όλων των … και ότι «Το μήκος διαδρομής του … καθορίζεται 

από τις ανάγκες της εκάστοτε παραλίας τοποθέτησης. Η …, κατά την 

διαδικασία παραγωγής και πριν την ολοκλήρωση κάθε διάταξης … 

πραγματοποιεί αυτοψία στην παραλία που πρόκειται να τοποθετηθεί το …. 

Από τις μετρήσεις και τα δεδομένα που λαμβάνονται, ως αποτέλεσμα της 

αυτοψίας αυτής, καθορίζεται και κατασκευάζεται η διάταξη στο κατάλληλο 

μήκος»….»  

         5. Επειδή νομίμως προσηκόντως με ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ και 

εμπροθέσμως την 2-8-2021, εντός της 5 ήμερης αποκλειστικής προθεσμίας 

από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής την 27-7-2021, η 

προσφεύγουσα κατέθεσε Υπόμνημα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 365 

του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021, όπου αναφέρεται 

στους λόγους και ισχυρισμούς της προσφυγής της και αντικρούει ως εξής «… 

3 Και ναι μεν η παρεμβαίνουσα είναι κατασκευάστρια του προσφερόμενου 

προϊόντος, τούτο ωστόσο αλυσιτελώς μνημονεύεται εκ μέρους της, δοθέντος 

ότι η ίδια, ως συμμετέχουσα στον επίμαχο διαγωνισμό, δεσμεύεται από την 

προσφορά της. Συνεπώς είναι αδιάφορο αν η ίδια δύναται να κατασκευάσει το 
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προσφερόμενο προϊόν σε διαφορετικές διαστάσεις και τούτο διότι στην 

προσφορά της σαφώς προσδιόρισε τις διαστάσεις του προσφερόμενου, στον 

επίμαχο διαγωνισμό , προϊόντος, οι οποίες διαστάσεις παραβιάζουν ευθέως το 

κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού…» 

        6. Επειδή στο άρθρο 18 του ν. 4412/2016 με τον τίτλο «Αρχές 

εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του ν. 

4412/2016 (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), ορίζεται ότι «1. Οι 

αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 

χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της 

αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας 

του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και 

αειφόρου ανάπτυξης ….» 

7. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο  53 του ν. 4412/2016 « 1. Οι όροι των 

εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να 

επιτρέπουν την υποβολή άρτιων …. προσφορών. 2. Τα έγγραφα της 

σύμβασης …. περιέχουν ιδίως: …. ε) την 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, …. καθώς και 

άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης … ιζ) τους 

απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη 

της προσφοράς… κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, 

δικαιολογητικά κ.λπ.)…» 

8. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο  54 του ν. 4412/2016 «Τεχνικές 

προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»: «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…. 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω 

τρόπους: α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, .. υπό την προϋπόθεση 

ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να επιτρέπουν στους 

προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις 
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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, .. 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. …» 

9. Επειδή σύμφωνα με το Παράρτημα VIIΙ του ν. 4412/2016 με τον 

τίτλο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» ορίζεται ότι 

«Για τους σκοπούς του Βιβλίου Ι νοούνται ως : 1. «τεχνική προδιαγραφή»: ένα 

από τα ακόλουθα : α) όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών .. : 

η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος… όπως τα επίπεδα ποιότητας, 

της επίπεδα της περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για 

όλες τις απαιτήσεις …. και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της 

καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών 

του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον 

αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και 

μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις 

οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε 

οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής του αγαθού ή της υπηρεσίας, καθώς και 

τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης …» 

10. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4412/2016 « Οι συμβάσεις 

ανατίθενται ….. εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει σύμφωνα με τα 
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άρθρα 79 έως και 81, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) η 

προσφορά συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που 

προβλέπονται στην προκήρυξη σύμβασης … και στα έγγραφα της 

σύμβασης…» 

11. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο  91 του ν. 4412/2016 «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.…» 

         12. Επειδή στο άρθ. 94 του ν.4412/2016 «Περιεχόμενο φακέλου 

«Τεχνική Προσφορά» ορίζεται ότι «…4. Στις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.» 

         13. Επειδή στο άρθ. 56 του ν. 4412/2016 με τον τίτλο Εκθέσεις 

δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ) ορίζεται ότι « 1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν 

από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από 

οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί 

από τέτοιον οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή 

κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης 

ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης. Αν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από συγκεκριμένο οργανισμό 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά 

από άλλους ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης…» 

         14. Επειδή στη διακήρυξη ορίζεται ότι  «… 2.4.2.3. Οι οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: (α) έναν 



Αριθμός απόφασης: 1466/2021 
 
 

10 
 

(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα…. 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά H τεχνική 

προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών της με αριθμό 47/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. … Για την απόδειξη της ποιοτικής και ασφαλούς 

κατασκευής της Διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, θα 

πρέπει να κατατεθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς Δήλωση συμμόρφωσης 

ΕΚ (CE) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή), 

προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η προσφερόμενη διάταξη αυτόνομης 

πρόσβασης στη θάλασσα, πληροί τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ποιότητας και λειτουργίας, καθώς και τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας 

μηχανών και υγιεινής και είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 

πρότυπα ΕΝ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). Η Δήλωση 

συμμόρφωσης ΕΚ (CE) θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από Έκθεση 

Τεχνικού Ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Ειδικότερα, οι 

Εκθέσεις Τεχνικού Ελέγχου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους 

φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης 

(Μ.L.A.)…. 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών H 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… β) η οποία 

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

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση… θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως 
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προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης…. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ… 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ… Η διάταξη πρέπει να είναι 

ανθεκτική και ελαφριά σχετικά κατασκευή από υλικά … έχει μικρές διαστάσεις 

… Η διάταξη όταν δεν χρησιμοποιείται θα αποθηκεύεται στον χώρο του 

αποδυτηρίου ελευθερώνοντας την παραλία στους υπόλοιπους λουόμενους…. 

1. Προμήθεια μη μόνιμης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη 

θάλασσα Η μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη 

θάλασσα θα πρέπει να είναι αυτοκινούμενη να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο και 

να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: - Διάδρομο κύλισης 

αποτελούμενο από συναρμολογούμενη ή πτυσσόμενη κατασκευή, από ειδικά 

διαμορφωμένο μέταλλο (ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο), πάνω στον οποία 

κινείται το τροχήλατο κάθισμα του χρήστη, μέχρι του επιθυμητού βάθους της 

θάλασσας. - Κάθισμα του χρήστη το οποίο θα πρέπει να έχει εργονομική 

κατασκευή, στρογγυλεμένες άκρες για αποφυγή ατυχημάτων και διάτρητο 

ύφασμα για να στεγνώνει γρήγορα. - Χειρολισθήρες στην αρχή και το πέρας, 

ώστε να διευκολύνεται η άνοδος και κάθοδος του χρήστη. - Ερμάριο – 

Πίνακας ελέγχου, κατασκευασμένο από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο (ή 

ανοξείδωτο χάλυβα), στο εσωτερικό του οποίου θα βρίσκονται: o Κινητήριος 

μηχανισμός του καθίσματος o Ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου o Μπαταρίες 

τροφοδοσίας o Φορτιστής μπαταριών δικτύου 220 V. - Φωτεινή 

σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς τουλάχιστον για 5μ, ώστε κατά τη διάρκεια 

της νύχτας να είναι ορατή σε όσους περπατούν κατά μήκος της παραλίας. 

Παράλληλα, σε κατάλληλο σημείο, θα τοποθετηθεί προβολέας με αισθητήρα 

κίνησης, που θα ανάβει σε οιαδήποτε περίπτωση υπάρξει προσπάθεια 

προσέγγισης της διάταξης, λειτουργώντας αποτρεπτικά στους βανδαλισμούς. 

- Σύστημα μετάδοσης κίνησης για την έλξη του καθίσματος. Η διάταξη θα 

πρέπει να έχει μέσα ανάρτησης που να αντέχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον 

και να παρέχουν υψηλό συντελεστή ασφαλείας. Τα μέσα ανάρτησης θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν συντελεστή ασφαλείας μεγαλύτερο του 1,8. - 

Ασύρματο χειρισμό για την αυτόνομη πρόσβαση του χρήστη στη θάλασσα με 

χρήση τηλεχειριστήριου για τον έλεγχο της κίνησης. Το τηλεχειριστήριο θα 
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πρέπει να έχει μεγάλη εμβέλεια και να έχει ευδιάκριτα κουμπιά για την επιλογή 

της κατεύθυνσης. Θα περιλαμβάνονται 3 τηλεχειριστήρια. - Οδηγίες χειρισμού 

της διάταξης στην ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον και στην αγγλική 

γλώσσα, θα βρίσκονται αναρτημένες σε ευδιάκριτο σημείο πάνω στη διάταξη 

ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για τη χρήση της συσκευής τα ΑμεΑ και οι 

συνοδοί τους…. Γενικότερα τέλος θα πρέπει: - Κάθε συσκευή να φέρει τη 

σήμανση ‘CE’ κατά τα οριζόμενα στην κοινή Υπουργική Απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνικής 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 992/Β΄/1994 και στον κανονισμό 

(ΕΚ)765/2008. - Για όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να 

παρέχονται πιστοποιητικά - ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με τα 

όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες και κανονισμούς ελληνικών και 

διεθνών Οργανισμών (π.χ. ΕΛΟΤ, ISO, EN, EEC κλπ.) σε σχέση με: • 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και όρια χρόνου έκθεσης ανθρώπων σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία. • Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε 

βηματοδότες καρδιοπαθών. • Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων σε υλικό 

εγγραφής (μαγνητικές κασέτες, ταινίες, δισκέτες, κάρτες). Ειδικότερα, η εν 

λόγω διάταξη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των 

οδηγιών 99/5/ΕΚ [Τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και 

ραδιοεξοπλισμός (ΠΔ 44/2002)], 2004/108/ΕΚ (ΥΑ 50268/5137/2007 

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και 2006/42/ΕΚ (Γενική Οδηγία των 

μηχανών)…. 2. Προμήθεια Συστήματος/Εφαρμογής Τηλεμετρίας Η εφαρμογή 

της τηλεμετρίας δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ενημερωθούν μέσω 

διαδικτύου για την κατάσταση που επικρατεί στην ακτή. Μπορεί να πάρει 

πληροφορίες σχετικά με τον κυματισμό, τις καιρικές συνθήκες. Η κάθε 

παραλία συνδέεται με το διαδίκτυο και παρέχει σε πραγματικό χρόνο 

πληροφορίες που αφορούν την ακτή. Το Σύστημα Τηλεμετρίας θα 

τοποθετηθεί σε σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Τεχνική 

περιγραφή Το σύστημα τηλεμετρίας θα πρέπει να περιλαμβάνει: - Δικτυακή 

κάμερα υψηλής ανάλυσης. - Δρομολογητή (router) 3ης γενιάς (3G) με 

ασύρματη σύνδεση υψηλής ταχύτητας. - Λογισμικό για την ενσωμάτωσή του 

στον εξυπηρετητή (server) και την ιστοσελίδα του Δήμου….. 3. Προμήθεια 

εξωτερικού διαδρόμου τύπου … παραλίας για πρόσβαση ΑμεΑ Ο διάδρομος 
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θα πρέπει να δημιουργεί άνετη και ασφαλή πρόσβαση σε άτομα με κινητικά 

προβλήματα (ΑμεΑ) κινούμενα σε τροχοκαθίσματα…. 4. Προμήθεια μη 

μόνιμου, λυόμενου, αποδυτήριου προδιαγραφών για ΑμεΑ Το Αποδυτήριο ως 

Προσβάσιμος χώρος ΑμεΑ θα πρέπει να καλύπτει τους κανονισμούς για 

πρόσβαση από άτομα με δυσκολίες κίνησης και να έχει τοποθετηθεί στο χώρο 

σωστά και με ασφάλεια. …. • Οι διαστάσεις της καμπίνας θα είναι τουλάχιστον 

2,20 Χ 2,20 μ και ύψος μεταξύ 2,20 με 2,30 μέτρα και το άνοιγμα της πόρτας 

θα είναι τουλάχιστον 1,1 μέτρα…. Β. Γενικές Τεχνικές Υποχρεώσεις… Τα 

προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα και τα 

αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς 

ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις 

προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας…. • Οι αναφερόμενες 

διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αναφέρονται για να 

δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε είδους…. • Γενικώς και για τα είδη τα 

οποία ζητείται συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δυνατόν και κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του μελετητή, να γίνει αποδεκτή από την επιτροπή 

προσφορά με υποδεέστερα χαρακτηριστικά, εάν και εφόσον δεν υπάρχουν 

τουλάχιστον δύο προσφορές που να καλύπτουν επακριβώς τις 

προδιαγραφές. Την ανωτέρω δυνατότητα έχει ο Δήμος και για οιαδήποτε 

άλλη παρέκκλιση….» 

         15. 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, ΣτΕ Ε.Α. 523/2010), 

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, IV 

Τμήμα ΕλΣυν 70/2003, 105/2002, 78/2001, 4/2001, 85/2000). Ως εκ τούτου, 

προσφορές που δεν πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις, καθίστανται 
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απορριπτέες, ακόμη και στις περιπτώσεις που η διακήρυξη δεν αναφέρει ρητά 

(κατά μείζονα δε λόγο, όταν ορίζει) ότι οι εν λόγω απαιτήσεις τάσσονται επί 

ποινή αποκλεισμού (ΕΑ ΣτΕ 79/ 2009, πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 26/2007 κ.ά.). Τα 

παραπάνω προκύπτουν και από την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την 

εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης και την κρίση επί των προδιαγραφών και 

προσκομιζόμενων δικαιολογητικών κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους 

προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, 

απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construcrtion 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), 

καθώς οι προσφορές τους θα αξιολογηθούν στα επόμενα στάδια επί τη βάσει 

των όσων δήλωσαν, προσκόμισαν και εν τέλει ίσχυαν κατά τον ως άνω 

κρίσιμο χρόνο (ήτοι αυτόν της ολοκλήρωσης χρόνου υποβολής προσφορών). 

         16. Επειδή σε συνέχεια των ως άνω, σύμφωνα με το Ελεγκτικό 

Συνέδριο λόγω της εφαρμοζόμενης στους δημόσιους διαγωνισμούς αρχή της 

τυπικότητας, 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 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή/και τον τρόπο υποβολής των προσφορών των 

διαγωνιζομένων συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτών, και πολλώ δε μάλλον 

όταν η τυχόν παραβίαση προβλέπεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού (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. 

17.  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, σκ. 25 και C-599/10, SAG 

ELV Slovenko κλπ, σκέψη 25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός 

αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην 

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

Enterprise Focused Solutions SRL, σκ. 27). Τούτο ισχύει κατά μείζονα λόγο 
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σε περίπτωση ενδεχόμενου αποκλεισμού από τη διαδικασία (C27/15, Pippo 

Pizzo, ECLI:C:2016:404, σκ. 42). 

18. 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). 

19. Επειδή, αποκλεισμός τεχνικής προσφοράς προβλέπεται μόνο στην 

περίπτωση απόκλισης από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, ως 

τέτοιοι δε θεωρούνται στο σύνολό τους οι τεχνικές προδιαγραφές (Ε.Α. ΣτΕ 

1740/2004, 93, 316, 563/2006). 

20. Επειδή όπως ομολογείται από την αναθέτουσα αρχή και την 

παρεμβαίνουσα, ως βάσιμα υποστηρίζει η προσφεύγουσα, και ως προκύπτει 

από τα στοιχεία της διαδικασίας, όπως βρίσκονται αναρτημένα στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, το προϊόν της παρεμβαίνουσας με την 

ονομασία … …  παράγεται και κυκλοφορεί σε τρία μοντέλα-εκδόσεις δηλαδή 

το … …, το   … …, και το   … …, με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, 

εξοπλισμό και παρελκόμενα έκαστο. Περαιτέρω από την τεχνική προσφορά 

της παρεμβαίνουσας δεν προκύπτει, ούτε η αναθέτουσα αρχή, ούτε η 

παρεμβαίνουσα δηλώνει στην παρέμβαση ποιο ακριβώς από τα συγκεκριμένα 

τρία μοντέλα-εκδόσεις του προϊόντος είναι το προσφερόμενο στον διαγωνισμό 

προιόν.  Ειδικότερα η αναθέτουσα αρχή και η παρεμβαίνουσα -τόσο στην 

προσφορά της όσο και στην παρέμβαση- δηλώνουν αντίθετα η μία από την 

άλλη ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι το … … με ενσωματωμένο πακέτο 

αυτομεταφοράς (δηλώνει η παρεμβαίνουσα), και το … full extra έκδοση διότι 

διαθέτει εκτός των συστημάτων τηλεμετρίας… και πακέτο αυτομεταφοράς 

(δηλώνει η αναθέτουσα αρχή σκέψη 3 απόψεις αναθέτουσας αρχής), το 

μοντέλο … που ενσωματώνει λογισμικό θόλωσης ανθρώπινης παρουσίας (…) 
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και καμερών που διαθέτει το προσφερόμενο προϊόν και αποτελούν μέρος της 

εφαρμογής τηλεμετρίας που η εταιρία μας δηλώνει ότι διαθέτει το 

προσφερόμενο … με ενσωματωμένο πακέτο αυτομεταφοράς (δηλώνει και 

πάλι η παρεμβαίνουσα σκέψη 4 παρέμβαση). Ωστόσο όμως, καθόσον μεν 

αφορά στις δηλώσεις της παρεμβαίνουσας σύμφωνα με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος … προκύπτει -ως περιγράφονται σε πίνακα της 

τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας- ότι το μοντέλο-έκδοση … του 

προϊόντος δεν διαθέτει ούτε πακέτο αυτομεταφοράς, ούτε κάμερες με 

λογισμικό θολώματος. Συνεπώς κατά ρητή μεν δήλωση της αναθέτουσας 

αρχής, το προσφερόμενο μοντέλο είναι το … έκδοση -η οποία διαθέτει και 

πακέτο αυτομεταφοράς και σύστημα τηλεμετρίας-, και κατά την 

παρεμβαίνουσα το προσφερόμενο μοντέλο-έκδοση είναι το …, στο οποίο έχει 

προστεθεί το πακέτο αυτομεταφοράς και το σύστημα τηλεμετρίας, πρόκειται 

δηλαδή για ιδιοκατασκευή, καθόσον το εν λόγω προϊόν δεν αντιστοιχεί σε 

κάποια από τις τρείς εκδόσεις-μοντέλα του είδους … .., που περιγράφονται 

στην τεχνική προσφορά της παρεμβαίνουσας (βλ. πίνακας τεχνικών 

χαρακτηριστικών στην σελ. 10 της προσφυγής, ηλεκτρονικό αρχείο της 

προσφοράς της παρεμβαίνουσας με τον τίτλο 7 … Brochure σελ. 3, 

παρέμβαση σελ. 7). Πέραν της πρόδηλης ασάφειας της προσφοράς -σε 

σημείο όπου άλλο προϊόν εκλαμβάνει η αναθέτουσα αρχή ως προσφερόμενο, 

και άλλο προϊόν δηλώνει η παρεμβαίνουσα ότι προσέφερε-, η οποία ασάφεια 

όμως δεν προβάλεται ως λόγος της προσφυγής και δεν εξετάζεται, παραμένει 

σαφές ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι κατά την αναθέτουσα αρχή και την 

προσφεύγουσα το μοντέλο το … full extra έκδοση, και κατά την 

παρεμβαίνουσα μία ιδιοκατασκευή όπου στο μοντέλο .. έχει προστεθεί πακέτο 

αυτομεταφοράς και τηλεμετρία. Περαιτέρω, όπως βάσιμα αναφέρεται στην 

προσφυγή και ομολογείται τόσο από την αναθέτουσα αρχή όσο και από την 

παρεμβαίνουσα, τόσο η προσκομισθείσα δήλωση συμμόρφωσης CE (CE 

Declaration of Conformity), όσο και η Έκθεση Πληρότητας Φακέλου (File 

Assessment Report που συντάχθηκε από την …), όσο και το Πιστοποιητικό 

Εξέτασης ΕΕ-Τύπου που συντάχθηκε από την …, αφορούν στο μοντέλο-

έκδοση   … … (ήτοι στο … …) και όχι στο … ούτε σε ιδιοκατασκευή … με 

πακέτο αυτομεταφοράς και σύστημα τηλεμετρίας. Είναι δε απορριπτέος ο 
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ισχυρισμός της αναθέτουσας αρχής ότι Από τα παραπάνω αναφερόμενα ΔΕΝ 

προκύπτει ότι οι πιστοποιήσεις CE και η Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου αφορούν 

μόνο στην basic έκδοση. Και τούτο διότι ι) αντίθετα προκύπτει ότι οι 

πιστοποιήσεις αφορούν πράγματι το μοντέλο-έκδοση … και πάντως όχι το … 

το οποίο η αναθέτουσα αρχή διατείνεται ότι είναι το προσφερόμενο προϊόν, 

και ιι) Το ότι οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις (CE Declaration και έκθεση 

ελέγχου) αφορούν στο μοντέλο … ή στην έκδοση … πιστοποιείται και 

οφείλεται να πιστοποιείται από αυτή ταύτη την πιστοποίηση και όχι να 

συνάγεται συνεκδοχικά, ή επαγωγικά από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

προσφέροντα. Ειδικότερα όσον αφορά στην νομική, τεχνική και εμπορική 

φύση της Δήλωσης Συμμόρφωσης CE (CE Declaration) σημειώνεται ότι στην 

παρ. 4.5.1.3. της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ο “Γαλάζιος 

Οδηγός” του 2016 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα 

προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2016/C 

272/01)» αναφέρεται ότι: «Η σήμανση CE τοποθετείται από τον κατασκευαστή 

(που είναι εγκατεστημένος εντός ή εκτός της Ένωσης) ή από τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση. Ο 

κατασκευαστής, τοποθετώντας τη σήμανση CE, δηλώνει την αποκλειστική του 

ευθύνη όσον αφορά τη συμμόρφωση του προϊόντος με όλες τις εφαρμοστέες 

νομοθετικές απαιτήσεις της Ένωσης, καθώς και ότι οι δέουσες διαδικασίες 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Ο 

κατασκευαστής, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένος εντός ή εκτός της 

Ένωσης, αποτελεί τον φορέα που φέρει την τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση 

του προϊόντος με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και την 

τοποθέτηση της σήμανσης CE. Ο κατασκευαστής μπορεί να ορίζει 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την τοποθέτηση της σήμανσης CE εκ 

μέρους του. Ο κατασκευαστής, όταν τοποθετεί τη σήμανση CE σε ένα προϊόν, 

δηλώνει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (ανεξαρτήτως του αν μετέχει τρίτος 

στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης) για τη συμμόρφωση του 

προϊόντος με όλες τις νομικές απαιτήσεις και την απονομή της σήμανσης CE. 

Αν ο εισαγωγέας ή ο διανομέας ή άλλος φορέας εκμετάλλευσης διαθέτει 

προϊόντα στην αγορά υπό το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τα τροποποιεί, 

αναλαμβάνει στη συνέχεια τις ευθύνες του κατασκευαστή. Μεταξύ άλλων 
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περιλαμβάνεται η ευθύνη όσον αφορά τη συμμόρφωση του προϊόντος και την 

τοποθέτηση της σήμανσης CE. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να 

διαθέτει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγωγή 

του προϊόντος, διότι, τοποθετώντας τη σήμανση CE, αναλαμβάνει τη νομική 

ευθύνη για την ενέργεια αυτή …» (βλ. επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ  

https://ec.europa.eu/growth/content/%E2%80%98blue-

guide%E2%80%99-implementation-eu-product-rules-0_ en  )  Ακολούθως 

καθόσον αφορά συγκεκριμένα στην σήμανση CE και στην δήλωση 

συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ ορίζεται 

ότι «.. Εκτιμώντας τα ακόλουθα:.. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον 

καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον 

αφορά την εμπορία των προϊόντων, ορίζει τους κανόνες διαπίστευσης των 

οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, παρέχει το πλαίσιο για την 

εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για τη διενέργεια ελέγχων σε προϊόντα 

από τρίτες χώρες και ορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση 

CE….(35) Η σήμανση CE, που δείχνει τη συμμόρφωση της συσκευής, 

αποτελεί την ορατή συνέπεια μιας ολόκληρης διαδικασίας που περιλαμβάνει 

την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Οι γενικές αρχές που 

διέπουν τη σήμανση CE διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

Οι κανόνες που διέπουν την τοποθέτηση της σήμανσης CE θα πρέπει να 

καθοριστούν με την παρούσα οδηγία…. Άρθρο 3 Ορισμοί… 25) «σήμανση 

CE»: σήμανση διά της οποίας ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η συσκευή 

συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 

εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης…ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 7 Υποχρεώσεις των κατασκευαστών 

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι συσκευές που καθιστούν διαθέσιμες 

στην αγορά είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες σύμφωνα με τις 

ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I. 2. Οι κατασκευαστές 

καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο παράρτημα II ή στο 

παράρτημα III και διενεργούν ή μεριμνούν για τη διενέργεια της σχετικής 

διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 14. 

Όταν η συμμόρφωση συσκευής με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται 

https://ec.europa.eu/growth/content/%E2%80%98blue-guide%E2%80%99-implementation-eu-product-rules-0_%20en
https://ec.europa.eu/growth/content/%E2%80%98blue-guide%E2%80%99-implementation-eu-product-rules-0_%20en
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με την εν λόγω διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση 

συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση CE. 3. Οι κατασκευαστές 

φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί 10 έτη 

από τη διάθεση της συσκευής στην αγορά. 4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν 

ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν 

σειρά παραγωγής προς την παρούσα οδηγία. Οι αλλαγές στη σχεδίαση ή τα 

χαρακτηριστικά της συσκευής και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις 

λοιπές τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση 

της συσκευής λαμβάνονται δεόντως υπόψη…9. Οι κατασκευαστές παρέχουν 

στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρχής 

αυτής, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις πληροφορίες και την 

τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της συσκευής 

προς την παρούσα οδηγία, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω 

αρχή. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 

για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από 

τις συσκευές που έχουν καταστήσει διαθέσιμες στην αγορά…. 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ … Άρθρο 14 Διαδικασίες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης για συσκευές Η συμμόρφωση μιας συσκευής προς τις 

ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα I αποδεικνύεται με μία 

από τις ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης: α) εσωτερικός 

έλεγχος παραγωγής που ορίζεται στο παράρτημα II· β) εξέταση τύπου ΕΕ και 

στη συνέχεια συμμόρφωση προς τον τύπο βάσει του εσωτερικού ελέγχου 

παραγωγής που ορίζεται στο παράρτημα III. Ο κατασκευαστής μπορεί να 

επιλέξει να περιορίσει σε ορισμένες πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων την 

εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), με 

την προϋπόθεση ότι για τις άλλες πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων 

εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α). 

Άρθρο 15 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 1. Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 

δηλώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας 

που ορίζονται στο παράρτημα I. 2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή 

που ορίζεται στο παράρτημα IV, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στις 

σχετικές ενότητες των παραρτημάτων II και III και προσαρμόζεται συνεχώς στα 

τελευταία δεδομένα. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το 
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κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή έχει καταστεί διαθέσιμη η 

συσκευή. 3. Όταν μια συσκευή διέπεται από περισσότερες πράξεις της 

Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται 

μία μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. 

Η δήλωση αυτή περιέχει την ταυτότητα των οικείων πράξεων της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους. 4. Με την κατάρτιση 

της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη 

για τη συμμόρφωση της συσκευής προς τις διατάξεις που καθορίζονται στην 

παρούσα οδηγία. Άρθρο 16 Γενικές αρχές της σήμανσης CE Η σήμανση CE 

υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008. Άρθρο 17 Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE 

1. Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στη 

συσκευή ή στην πινακίδα με τα στοιχεία της. Όταν η φύση της συσκευής δεν το 

επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήμανση CE τίθεται στη συσκευασία της 

συσκευής και στα συνοδευτικά έγγραφα. 2. Η σήμανση CE τίθεται προτού 

διατεθεί η συσκευή στην αγορά. 3. Τα κράτη μέλη βασίζονται στους 

υφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής 

εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE, και λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης….5. 

Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί 

τη σήμανση CE σε κάθε συσκευή που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας. 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση 

συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο συσκευής και τη θέτει, μαζί με τον τεχνικό 

φάκελο, στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση της 

συσκευής στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει τη συσκευή για 

την οποία έχει συνταχθεί. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, 

αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ…. » Συστοίχως, καθόσον αφορά 

συγκεκριμένα στην σήμανση CE και στην δήλωση συμμόρφωσης του 

προϊόντος στην Οδηγία 2014/30/ΕΕ προβλέπονται αυτολεξί οι παραπάνω 

ρυθμίσεις και μάλιστα σε ταυτάριθμα άρθρα, παραγράφους και Παράρτημα. 

Συνεπώς, η Δήλωση Συμμόρφωσης CE, μέσω των οποίων πιστοποιείται η 

συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού προς συγκεκριμένη 

ευρωπαϊκή νομοθεσία συνιστά διακεκριμένο και καταλεπτώς ρυθμιζόμενο από 
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την ενωσιακή νομοθεσία  τυπικό αποδεικτικό έγγραφο, το οποίο μάλιστα με 

την υπό εξέταση διακήρυξη προβλέπεται ως τεχνική προδιαγραφή. 

Συγκεκριμένα μάλιστα απαιτείται ότι 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή 

δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο συσκευής και τη θέτει, μαζί με τον 

τεχνικό φάκελο, στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση 

της συσκευής στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει τη συσκευή 

για την οποία έχει συνταχθεί. Και εν προκειμένω, η κατασκευάστρια 

παρεμβαίνουσα σαφώς και ρητώς δήλωσε στο επίμαχο CE Declaration ότι 

τούτο αφορά στο μοντέλο … … -ως άλλως τε αναφέρεται και στην 

προσκομισθείσα Έκθεση Ελέγχου- και όχι στο μοντέλο … … ούτε στην 

ιδιοκατασκευή-έκδοση … … με σύστημα αυτομεταφοράς και τηλεμετρίας.  

Συνεπώς, για το λόγο αυτούς, πρέπει να γίνει δεκτός ο εξεταζόμενος λόγος 

της προσφυγής, και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση που 

αποδέχθηκε την τεχνική προσφορά της παρεμβαίνουσας, ενώ όμως, 

σύμφωνα με τον νόμο (άρθ. 18, 53, 54, Παράρτημα VIIΙ, 71, 91, 56 του ν. 

4412/2016 σκέψεις 6-13) και τους όρους της διακήρυξης (όροι 2.4.2.3, 

2.4.3.2,  2.4.6, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ σκέψη 14), η προσφορά 

της παρεμβαίνουσας έπρεπε να απορριφθεί καθώς δεν έχει υποβληθεί η 

απαιτούμενη τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την τεχνική προδιαγραφή 

προσκόμισης CE και έκθεσης τεχνικού ελέγχου που να αφορά στο 

προσφερόμενο προϊόν -είτε αυτό είναι το … … ως εκλαμβάνει η αναθέτουσα 

αρχή, είτε αυτό είναι ιδιοκατασκευή δηλ. η έκδοση … … με σύστημα 

αυτομεταφοράς και τηλεμετρίας, όπως δηλώνει η παρεμβαίνουσα), ήτοι η 

προσφορά προσκρούει σε τεθέντα ουσιώδη όρο της διακήρυξης, και έπρεπε 

να απορριφθεί σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας τυπικότητας και 

διαφάνειας της διαδικασίας (σκέψεις 15-19).  

21. Επειδή τα παραπάνω αναφερόμενα (σκέψη 20) παρέχουν 

αυτοτελές αιτιολογικό έρεισμα απόρριψης της προσφοράς της 

παρεμβαίνουσας, ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης που έκανε 

αποδεκτή την προσφορά της, και αποδοχής του αιτήματος της προσφυγής. 

Συνεπώς η εξέταση του επάλληλου δεύτερου λόγου της προσφυγής που 

αφορούν στην ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, παρέλκει ως 

αλυσιτελής και τούτο δοθέντος ότι, η ως άνω πλημμέλεια της προσφοράς 
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παρέχει αυτοτελές νόμιμο έρεισμα για την απόρριψη της προσφοράς και την 

αποδοχή του αιτήματος της προδικαστικής προσφυγής και επομένως ακόμη 

και ανεξαρτήτως αποδοχής ή μη του δεύτερου λόγου της προσφυγής, 

παραμένει ακυρωτέα η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που 

αποδέχτηκε την τεχνική προσφορά της παρεμβαίνουσας (ΕΑ ΣτΕ 326/2011, 

1238, 1132, 420/2010, 750/2007, 227, 83/2013, 344/2017, 102/2015, 

82/2014, ΔΕφΑθ 514/2014 (ΑΝΑΣΤ), 239/2019, 841/2012 (ΑΣΦ), 

ΔΕφΘεσ/νικης 83/2019 κ.α.)  

22.  Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση. 

23. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη προδικαστική προσφυγή 

πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το 

μέρος που έκανε δεκτή την τεχνική προσφορά της παρεμβαίνουσας. 

24. Επειδή η παρέμβαση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. 

25. Επειδή ύστερα από τη παραπάνω σκέψη 23, το παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει επιστραφεί (άρθ. 363 του ν. 4412/2016 και 

5 του ΠΔ 39/2017). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται  την προδικαστική προσφυγή. 

Απορρίπτει την παρέμβαση. 

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό 

της παρούσας 

Ορίζει την επιστροφή στην προσφεύγουσα του κατατεθέντος παραβόλου. 
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 20 Αυγούστου 2021 και εκδόθηκε την 9 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

          Η Πρόεδρος                                                Ο Γραμματέας 

    ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 

 

 

 


