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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνεδρίασε την 1 Φεβρουαρίου 2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Αγγελική Πουλοπούλου, Μέλος. 

Για να εξετάσει την από 7-1-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 53/8-1-2021 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…», νομίμως εκπροσωπούμενης. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής με την επωνυμία «…», νομίμως 

εκπροσωπούμενης. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την ακύρωση της  

κοινοποιηθείσας την 28-12-2020 σε αυτόν την Απόφαση 43ης Συνεδρίας/28-12-2020 της 

Εφορείας της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος απέρριψε την προσφορά του, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 14 ΜΗΝΕΣ, εκτιμώμενης 

άνευ ΦΠΑ αξίας 903.000 ευρώ, που προκκηρύχθηκε με τη με αρ. πρωτ. 1314/29-10-

2019 και με αρ. ... διακήρυξη, η οποία απεστάλη για δημοσίευση την 29-10-2019 στην 

ΕΕΕΕ και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ … την 29-10-2019 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 

 

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 4.515,00 ευρώ. 

2. Επειδή, η αρμοδίως φερόμενη, λόγω εκτιμώμενης αξίας και χρόνου 

αποστολής προς δημοσίευση της διαδικασίας, ενώπιον της ΑΕΠΠ, προσφυγή ασκείται 

εμπροθέσμως την 7-1-2021, κατόπιν της από 28-12-2020 κοινοποίησης της 

προσβαλλομένης εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίων δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών, ως και μετ’ εννόμου συμφέροντος εκ του 
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βάλλοντος κατά του αποκλεισμού του στο στάδιο τεχνικών προσφορών, 

προσφεύγοντος, η δε αναθέτουσα αιτείται την απόρριψη της προσφυγής με τις από 18-

1-2021 Απόψεις της. Επομένως, η προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να 

εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία. 

3. Επειδή, o προσφεύγων αποκλείστηκε με την ακόλουθη αιτιολογία κατά του 

δια της προσβαλλομένης επικυρωθέντος από 28-12-2020 Πρακτικού Επιτροπής 

Διαγωνισμού «Στην παράγραφο 2.4.3.2. της διακήρυξης ..., μεταξύ άλλων, αναφέρεται 

«H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνονται ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 

Παράρτημα….». Περαιτέρω στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης ... αναφέρεται, μεταξύ 

άλλων, «Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στην παρούσα διαγωνιστική 

διαδικασία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις κάτωθι ελάχιστες Απαιτήσεις – 

Τεχνικές Προδιαγραφές:….» Επίσης, στην παράγραφο 5 των τεχνικών προδιαγραφών 

του Παραρτήματος Ι (σελίδα 60) αναφέρεται ότι «5. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(Μ.Α.Π.). Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του, με δικές του 

δαπάνες και έξοδα, τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για την 

διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας σε όλους τους τομείς 

απασχόλησης του προσωπικού του. Τα ΜΑΠ θα ελέγχονται από την αρμόδια 

Υπηρεσία/αρμόδιο υπάλληλο του νοσοκομείου για την ποιότητα, την επάρκεια και την 

ακεραιότητα τους. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά του αναλυτικό 

κατάλογο με τα προβλεπόμενα ΜΑΠ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους». 4 Από την 

ερμηνεία των ανωτέρω σημείων της διακήρυξης προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας 

υποχρεούνταν να προσκομίσει με την προσφορά του αναλυτικό κατάλογο με τα 

προβλεπόμενα ΜΑΠ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Την ίδια ερμηνεία προκύπτει 

ότι αποδέχεται και ο οικονομικός φορέας καθώς τόσο στην σελίδα 12 του φύλλου 

συμμόρφωσης αυτού (αρχείο με τίτλο «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ … SIGNED») όσο 

και στην σελίδα 9 της τεχνικής προσφοράς του (αρχείο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

03-12-2019 SIGNED») αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «Η εταιρεία μας θα προσκομίσει με 

την προσφορά του αναλυτικό κατάλογο με τα προβλεπόμενα ΜΑΠ και τα τεχνικά 
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χαρακτηριστικά τους». Κατόπιν ελέγχου των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς 

του οικονομικού φορέα δεν διαπιστώθηκε η προσκόμιση αναλυτικού καταλόγου με τα 

προβλεπόμενα ΜΑΠ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης .... Στο σημείο 

αυτό επισημαίνεται ότι στις σελίδες 45-48 του υποβληθέντος αρχείου με την ονομασία 

«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» του οικονομικού φορέα 

υπάρχουν απλές φωτογραφίες Μέσων Ατομικής Προστασίας, οι οποίες ωστόσο, δεν 

είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν τον αναλυτικό κατάλογο με τα προβλεπόμενα ΜΑΠ 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του 

Παραρτήματος Ι της διακήρυξης .... Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: • 

την παράγραφο 2.4.3.2 της διακήρυξης ... με τίτλο «Τεχνική Προσφορά», στην οποία, 

μεταξύ άλλων, ορίζεται, «H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 

και προδιαγραφές πληρούνται. Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνονται ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική καταλληλότητα 

των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 

Παράρτημα», • το Παράρτημα Ι της διακήρυξης ... στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, 

«Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία 

υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις κάτωθι ελάχιστες Απαιτήσεις – Τεχνικές 

Προδιαγραφές:….», • την παράγραφο 5 των τεχνικών προδιαγραφών του 

Παραρτήματος Ι της διακήρυξης ... (σελίδα 60) στην οποία αναφέρεται ότι «5. ΜΕΣΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.). Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο 

προσωπικό του, με δικές του δαπάνες και έξοδα, τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ) για την διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας σε 

όλους τους τομείς απασχόλησης του προσωπικού του. Τα ΜΑΠ θα ελέγχονται από την 

αρμόδια Υπηρεσία/αρμόδιο υπάλληλο του νοσοκομείου για την ποιότητα, την επάρκεια 

και την ακεραιότητα τους. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά του 

αναλυτικό κατάλογο με τα προβλεπόμενα ΜΑΠ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους», • 

την παράγραφο 2.4.7. της διακήρυξης ... με τίτλο «Λόγοι απόρριψης προσφορών» στην 

οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «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 
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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 φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

ανάδοχου) της παρούσας, 

……………………………………………………………………………………………………

……, θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από 

τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της 

τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…» επειδή μαζί με την 

προσφορά του δεν υποβλήθηκε αναλυτικός κατάλογος των Μέσων Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 (σελίδα 60) του 

Παραρτήματος Ι της διακήρυξης ....». Το δε ως άνω σημ. 5 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης αναφέρει ότι «Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του, με δικές του δαπάνες και έξοδα, τα 

απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για την διασφάλιση της Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας σε όλους τους τομείς απασχόλησης του προσωπικού του. Τα 

ΜΑΠ θα ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία/αρμόδιο υπάλληλο του νοσοκομείου για 

την ποιότητα, την επάρκεια και την ακεραιότητα τους. Ο ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίσει με την προσφορά του αναλυτικό κατάλογο με τα προβλεπόμενα ΜΑΠ και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.», ήτοι καταρχήν αναφέρεται και έχει ως αντικείμενο του 

όρους εκτέλεσης και υποχρεώσεις αναδόχου και όχι προσφέροντος. Άλλωστε, μόνη της 

η εκ της αναθέτουσας απομονωθείσα φράση «να προσκομίσει με την προσφορά του», 

σε συνδυασμό με το υποκείμενο αυτής, ήτοι τον «ανάδοχο» και στο πλαίσιο ενός όρου 

που αφορά προδήλως και καθ’ ολοκληρία την εκτέλεση της σύμβασης, δεν άγει στο 

συμπέρασμα και δη, μετά της απαραίτητης για επί ποινή αποκλεισμού όρου, σαφηνείας, 

ότι τούτο συνιστά αναγκαίο αντικείμενο της προσφοράς ούτε τρέπεται σε τέτοιο 

αντικείμενο, δια μόνης της όλως γενικής και συλλήβδην παραπέμπουσας στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, διάταξης του όρου 2.4.3.2 της διακήρυξης («H τεχνική προσφορά θα 

πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
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συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Στην τεχνική προσφορά 

περιλαμβάνονται ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η τεχνική καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.»). Άλλωστε, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

αναφέρει όρους που ουδεμία σχέση έχουν με αυτή καθαυτή την τεχνική προσφορά, 

όπως εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης τεχνικού εξοπλισμού, οικονομικές 

επιβαρύνσεις αναδόχου, διαδικασία συνεργασίας και επίβλεψης εκτέλεσης με την 

αναθέτουσα, ακόμη και υποστήριξης σε έκτακτες ανάγκες κατά την εκτέλεση. Επιπλέον 

και κυριότερο, το ίδιο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σε πλήθος σημείων του αναφέρεται σε 

υποχρεώσεις προσκόμισης εγγράφων και στοιχείων εκ των «συμμετεχόντων» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σημ. 6 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ… Οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίζουν στην τεχνική τους 

προσφορά αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν 

στους χώρους του Νοσοκομείου. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται 

να διαθέτουν όλα τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης που απαιτούνται για την 

καθαριότητα όλων των χώρων του Νοσοκομείου…. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

υποχρεούνται να συνυποβάλλουν με την τεχνική τους προσφορά αναλυτική κατάσταση 

με όλα τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης που θα χρησιμοποιήσουν. Στην εν λόγω 

κατάσταση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία όπως, η ονομασία του προϊόντος, η 

εταιρεία παραγωγής - διάθεσης αυτού, η χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν 

καθώς και ο αριθμός καταχώρησης αυτού, εάν απαιτείται, στο Γενικό Χημείο του 

Κράτους, στον ΕΟΦ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω PNP. Η ανωτέρω κατάσταση θα 

συνοδεύεται από Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των υλικών, εφόσον η κατάρτιση αυτού 

απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση υλικών που δεν προβλέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρέωση κατάρτισης Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας 

τότε με την προσφορά συνυποβάλλεται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή 

prospectus από το οποίο να προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού….»), με 

συνέπεια μόνη της η διάσταση της οικείας επανειλημμένης ως άνω διατύπωσης και 

αναφοράς σε «συμμετέχοντες» από την ανωτέρω αναφορά στον «ανάδοχο», ευλόγως 

να άγει στο συμπέρασμα ότι όσα προβλέπει το ως άνω σημ. 5 αφορούν προσκόμιση 

κατά την έναρξη της σύμβασης (όταν υφίσταται ανάδοχος) και όχι με την τεχνική 

προσφορά από τον «συμμετέχοντα», για τον οποίο ορίζεται άλλωστε, στο ίδιο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σειρά προσκομιστέων. Εξάλλου, αν γινόταν δεκτό ότι η διακήρυξη δια της 
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λέξης «ανάδοχος» εννοεί «συμμετέχων/προσφέρων/διαγωνιζόμενος», απλώς και μόνο 

γιατί αυτή συνοδεύει φράση που περιλαμβάνει τη διατύπωση «με την προσφορά», υπό 

την ιδία λογική θα δύνατο αντιστρόφως να γίνει δεκτό ότι η φράση «με την προσφορά», 

ακριβώς επειδή συνοδεύεται και φέρει ως υποκείμενο της ζητούμενης προσκόμισης τον 

«ανάδοχο», εννοεί «πριν τη σύμβαση/με την υπογραφή της σύμβασης/με τη σύμβαση». 

Αντιστοίχως, θα δύνατο να γίνει δεκτό ότι ο όρος αναφέρεται στον «προσωρινό 

ανάδοχο» και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του, ως μέρος της εν ευρεία εννοία 

προσφοράς του. Πλην όμως, δεν δύναται ούτως ή άλλως να γίνει δεκτή ερμηνεία προς 

αποκλεισμό προσφέροντος και περί συναγωγής θέσπισης επί ποινή απόρριψης 

προσφοράς, αναγκαίου περιεχομένου αυτής, η οποία προϋποθέτει αντικατάσταση 

έχοντος πλήρη και συγκεκριμένη ως προς το αντικείμενο και τον χρόνο της 

υποχρέωσης, έννομη σημασία, όρου («ο ανάδοχος»), με άλλον όρο 

«προσφέρων/συμμετέχων/διαγωνιζόμενος», ο οποίος έχει εξίσου άμεση επίδραση στον 

χρόνο και το αντικείμενο των υποχρεώσεων και το πρώτον μάλιστα δημιουργεί νέα 

απαίτηση κατά την υποβολή της προσφοράς. Αντίθετα, κάθε επί ποινή αποκλεισμού 

όρος δεν δύναται να συνάγεται ερμηνευτικά, κατ’ υπόθεση ή δημιουργικά με 

αντικαταστάσεις και μεταβολές του λεκτικού της διακήρυξης ή με συνδυαστικές 

ερμηνείες από άλλες φράσεις, παρά θα πρέπει να προβλέπεται και να ορίζεται 

μονοσήμαντα, σαφώς και άνευ αμφισημιών, όπως εν προκειμένω, όπου η ως άνω 

φράση του σημ. 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι αντιφάσκει η ίδια και θέτει σχήμα πρωθύστερο 

(δια της υποχρέωσης «αναδόχου», ήτοι κατόπιν της σύναψης σύμβασης να 

προσκομίσει με την προσφορά του, δηλαδή πριν συναφθεί η σύμβαση). Συνεπώς, δεν 

υφίστατο σαφής και μονοσήμαντη υποχρέωση υποβολής με την προσφορά από τους 

συμμετέχοντες του οικείου καταλόγου Μέσων Ατομικής Προστασίας και των τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους και άρα, μη νομίμως η προσβαλλομένη απέκλεισε τον 

προσφεύγοντα επί τη βάσει μη πλήρωσης με την προσφορά του της ανωτέρω 

απαίτησης. Επιπλέον δε τούτου και ανεξαρτήτως αυτού, ο προσφεύγων πάντως 

υπέβαλε με την προσφορά του αρχείο περί ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που θα διαθέσει 

για την εκτέλεση του έργου, στις σελ. 29 επ. του οποίου περιλαμβάνονται κατηγορίες 

υποδήματα, γάντια, γάντια κουζίνας και γάντια για βαρείες εργασίες, σε εκάστη εκ των 

οποίων έχουν επισυναφθεί συγκεκριμένς φωτογραφίες του συγκεκριμένου εξοπλισμού 

που θα χρησιμοποιηθεί και οι οποίες δείχνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σχετικών 

υλικών και άρα, ασχέτως μη σαφήνειας σχετικής με την προσφορά απαίτησης, ο 
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προσφεύγων υπέβαλε κατάλογο που παρουσιάζει οπτικά τα ΜΑΠ του. Η δε 

αναθέτουσα άλλωστε, δεδομένης της έλλειψης σαφούς όρου περί υποβολής σχετικού 

εγγράφου με την προσφορά, αν αμφέβαλλε για την πλήρωση τυχόν απαραίτητων 

χαρακτηριστικών ή για την καταλληλότητα των μέσων αυτών, δύνατο να ζητήσει κατ’ άρ. 

102 Ν. 4412/2016 σχετικές διευκρινίσεις, δια των οποίων αποκλείεται μόνο η το πρώτον 

προσκόμιση εξαρχής με την προσφορά, σαφώς ζητουμένων. Πλην όμως και πέραν των 

ανωτέρω, ούτως ή άλλως ουδεμία συγκεκριμένη απαίτηση προκύπτει για τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των ΜΑΠ από τη διακήρυξη ούτε κάποια προδιαγραφή ή κατ’ ελάχιστον 

ζητούμενο, ενώ κατά τον όρο 2.4.3.2 όμως, ορίστηκε ότι η τεχνική προσφορά θα πρέπει 

να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, εν προκειμένω όμως δεν 

υφίσταντο απαιτήσεις και προδιαγραφές για τα ΜΑΠ, προκειμένου να τεκμηριωθούν, 

ώστε να διαπιστωθεί η τεχνική καταλληλότητα της προσφοράς και άρα και προς τούτο, 

δεν υφίστατο υποχρέωση τεκμηρίωσης των χαρακτηριστικών των ΜΑΠ που θα 

χρησιμοποιήσει ο προσφεύγων στην εκτέλεση της σύμβασης. Συνεπώς, για όλους τους 

ανωτέρω λόγους μη νομίμως απεκλείσθη ο προσφεύγων. 

4. Επειδή, κατ’ αποτέλεσμα των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η 

Προδικαστική Προσφυγή. Να ακυρωθεί δε η προσβαλλομένη, καθ’ ο μέρος απέκλεισε 

τον προσφεύγοντα. 

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

επιστραφεί το παράβολο με αρ. ... και ποσού 4.515,00 ευρώ. 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή. 

Ακυρώνει την Απόφαση 43ης Συνεδρίας/28-12-2020 της Εφορείας της 

αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος απέρριψε την προσφορά του προσφεύγοντος. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου ο με αρ. ... και ποσού 4.515,00 ευρώ. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 1-2-2021 και εκδόθηκε στις 12-2-2021.  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 

 


