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Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 30.03.2020, με την εξής σύνθεση: 

Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη και Νικόλαος 

Σαββίδης, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 20.02.2020 (ημερομηνία κατάθεσης στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προδικαστική Προσφυγή, 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 206/21.02.2020 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία « 

……………………….», που εδρεύει στο  ……….., οδός  …….., αρ. …., όπως 

νομίμως εκπροσωπείται. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής « ……………..» και τον διακριτικό τίτλο 

« …………….», που εδρεύει στην  …………., οδός  …………., αρ. …., όπως 

νομίμως εκπροσωπείται. 

Της παρεμβαίνουσας εταιρείας, με την επωνυμία « 

…………………….» και τον διακριτικό τίτλο « …………….», που εδρεύει στην 

……., οδός  ………….., αρ. …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία 

άσκησε την από 28.02.2020 (ημερομηνία κατάθεσης στο διαδικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Παρέμβασή της. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα επιδιώκει την 

ακύρωση της υπ’ αριθ. 2079/11.02.2020 απόφαση του Διευθύντος Συμβούλου 

της  ………….. (εφεξής «η προσβαλλόμενη») και τα από 10.12.2019 και 

23.01.2020 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης εφ’ ων αυτή 

ερείδεται κατά το μέρος που με αυτή έγινε αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας 

« …………….» και ανακηρύχθηκε αυτή προσωρινή ανάδοχος. Ετέρωθεν, η 

παρεμβαίνουσα αιτείται όπως απορριφθεί η Προσφυγή και διατηρηθεί η 

προσβαλλόμενη.  
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Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε τον Εισηγητή, Κωνσταντίνο 

Κορομπέλη. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα,  

σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο 

παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 363 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

147) και άρθρο 5  παρ. 1 και 2  του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64), ποσού 4.900,0 

ευρώ (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  ………………), ήτοι ποσό ίσο με το 

0,5% της προϋπολογισθείσας αξίας της υπό ανάθεσης σύμβασης ύψους 

980.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Επειδή, με την υπ’ αριθ. πρωτ.  …………… Διακήρυξη της 

αναθέτουσας αρχής, προκηρύχθηκε η διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού, 

δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης 

προμήθειας υλικών διασύνδεσης για τις ανάγκες της  …………….., 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 980.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

μόνο, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 

05.09.2019, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό με α/α  ……….. Αντικείμενο της 

σύμβασης είναι η προμήθεια μονάδων ενσωμάτωσης/εξαγωγής σήματος ήχου 

σε ψηφιακό σήμα εικόνας, ενισχυτών διανομής ψηφιακού σήματος εικόνας, 

μονάδων συγχρονισμού εικόνας καθώς και μονάδων μετατροπής ψηφιακού 

σήματος εικόνας από SD σε HD και αντίστροφα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

στα στούντιο και στον κεντρικό έλεγχο και η προμήθεια αποσκοπεί στη 

μετατροπή των εγκαταστάσεων παραγωγής της  …………. από συμβατική σε 

υψηλή ευκρίνεια (High Definition) και θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναλύονται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ.  ……….. 

Διακήρυξης. Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε διακόσιες 
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σαράντα (240) ημέρες, ενώ καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης 

των προσφορών στην πλατφόρμα  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οριζόταν η 11η.11.2019, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. και ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών η 15η.11.2019, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Στην υπόψη διαγωνιστική διαδικασία 

συμμετείχαν έξι (6) οικονομικοί  φορείς, μεταξύ των οποίων η προσφεύγουσα, 

αλλά και η παρεμβαίνουσα εταιρεία, αποφασίστηκε δε, συναφώς, με την 

προσβαλλόμενη απόφαση, υπ’ αριθ. 2079/11.02.2020 απόφαση του 

Διευθύντος Συμβούλου της  ……….. η έγκριση των από 10.12.2019 και 

23.01.2020 πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών της ΕΔΑ και η ανακήρυξη της εταιρίας « …………..», 

ως προσωρινού αναδόχου, λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη 

προσφοράς με βάση μόνο την τιμή και την τεχνική καταλληλότητα, στη συνολική 

τιμή των 329.800 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και η προσκληση αυτής προς υποβολή 

των σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης που περιγράφονται στο άρθρο 

2.2.9.2 και σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης, ενώ η προσφορά της 

προσφεύγουσας κατετάγη δεύτερη στο σχετικό πίνακα μειοδοσίας του υπόψη 

διαγωνισμού με τιμή 455.180,00 ευρώ.  

3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του 

(προμήθεια), της φύσης της αναθέτουσας αρχής ως Ανώνυμης Εταιρείας του 

Δημοσίου με κύρια δραστηριότητα, σύμφωνα με τις ιδρυτικές της διατάξεις, την 

εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με την 

οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών, διαδικτυακών και 

ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών 

υπηρεσιών που καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Επικράτειας, της ανωτέρω 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του (άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) και του 

χρόνου αποστολής (04.09.2019) της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 61, 120, 290, 376 και 379 του Ν. 4412/2016), 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οικείων διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 

4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π., ενώ έχει γίνει χρήση και 
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του τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 8 

παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017). Περαιτέρω, η υπό εξέταση Προσφυγή έχει κατατεθεί 

εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρ. 1 (α) του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 

και το άρθρο 4 παρ. 1 (α) του Π.Δ. 39/2017, δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη 

απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 11.02.2020 και η υπό 

εξέταση Προσφυγή ασκήθηκε στις 20.02.2020, ήτοι εντός της νόμιμης 

προθεσμίας.  

4. Επειδή, η προσφεύγουσα με πρόδηλο έννομο συμφέρον ασκεί 

την υπό κρίση Προσφυγή της, αφού συμμετείχε στην υπόψη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλοντας την προσφορά της, η οποία έγινε αποδεκτή και 

κατετάγη δεύτερη στο σχετικό πίνακα μειοδοσίας, στρεφόμενη κατά της 

προσφοράς της έτερης διαγωνιζόμενης εταιρείας, « ……………..» και ήδη 

παρεμβαίνουσας, κατά το μέρος που αυτή παρανόμως – ως η προσφεύγουσα 

ισχυρίζεται – έγινε αποδεκτή και αναδείχθηκε αυτή προσωρινή ανάδοχος. 

Ετέρωθεν, με προφανές έννομο συμφέρον παρεμβαίνει, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 362 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 7 του 

Π.Δ.39/2017, η εταιρεία « …………….», με την από 28.02.2020 Παρέμβασή 

της, αφού συμμετείχε στην υπό εξέταση διαγωνιστική διαδικασία και 

αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος, η Παρέμβασή της αυτή δε, ασκείται 

εμπροθέσμως, αφού η υπό κρίση Προσφυγή κοινοποιήθηκε στην 

παρεμβαίνουσα μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου 

του διαγωνισμού στις 21.02.2020 και η Παρέμβασή της ασκήθηκε δια της 

κατάθεσής της στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 

28.02.2020, ήτοι εντός της νόμιμης δεκαήμερης προθεσμίας, κατά τις 

προρρηθείσες διατάξεις. Κατ’ ακολουθίαν, η υπό κρίση Προσφυγή και η 

ασκηθείσα επ’ αυτής Παρέμβαση είναι τυπικά παραδεκτές και θα πρέπει να 

εξεταστούν στην ουσία τους. Περαιτέρω, με το από 27.02.2020 έγγραφό της, η 

αναθέτουσα αρχή, εκφράζει τις απόψεις της επί της εν λόγω Προσφυγής. 

Εντούτοις και λαμβανομένου υπόψη ότι από τις διατάξεις του άρθρου 365 

«Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής» του Ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί 
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και ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 42 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52), εναργώς 

προκύπτει ότι, η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στην Α.Ε.Π.Π., το αργότερο εντός 

δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης της προσφυγής τις απόψεις της 

επί αυτής, η, δε, μη τήρηση της εν λόγω προθεσμίας συνεπάγεται το 

απαράδεκτο, ως εκπροθέσμων, των απόψεων της αναθέτουσας αρχής, αφού 

κατά άρθρο 365 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 η υπόψη προθεσμία είναι 

αποκλειστική (βλ. ΑΕΠΠ Επταμ. Συνθ. 8/2020), ενώ σε περίπτωση 

συμπληρωματικής αιτιολογίας της προσβαλλόμενης πράξης από την 

αναθέτουσα αρχή αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την εξέταση 

προσφυγής. Στην υπό κρίση περίπτωση, όπου η αναθέτουσα αρχή απέστειλε 

το ανωτέρω από 27.02.2020 έγγραφο απόψεών της δια του συστήματος 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας του διαγωνισμού στις 03.03.2020, ημερομηνία κατά 

την οποία αυτό φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, αυτό παραδεκτώς 

υποβλήθηκε, δεδομένου ότι από τη θεώρησή του προκύπτει ότι πρόκειται για 

συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης και ως εκ τούτου 

εμπροθέσμως υποβλήθηκε πλέον των δέκα ημερών προ της εξέτασης της 

παρούσας. Τέλος, παραδεκτώς η προσφεύγουσα υπέβαλε στις 16.03.2020 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού το Υπόμνημά της, σύμφωνα με το 

άρθρο 365 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52) περ. 42, ήτοι προ πέντε (5) ημερών 

από την ημερομηνία εξέτασης, κατά το μέρος που αυτό στρέφεται μόνον κατά 

της συμπληρωματικής αυτής αιτιολογίας και ουχί κατά της ασκηθείσας 

Παρέμβασης, δοθέντος ότι κατά την ανωτέρω διάταξη ορίζεται ότι «Υπομνήματα 

επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 

τη συζήτηση της προσφυγής» και συνεπώς δεν προβλέπεται δυνατότητα 

αντίκρουσης τυχόν ασκηθείσας παρέμβασης, ως εν προκειμένω, ει μη μόνον 

των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της αναθέτουσας αρχής. 

5. Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται με τον πρώτο λόγο της 

Προσφυγή της ότι η προσφορά της εταιρείας « …………...» δεν καλύπτει τους 
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όρους 3.8 και 4.9 του Παραρτήματος Ι και 4.9 του Παραρτήματος ΙΙΙ της 

Διακήρυξης, αφού η εν λόγω εταιρεία δεν προσέφερε το απαιτούμενο από την 

Διακήρυξη προϊόν «AUTOMATIC CHANGEOVER CLEAN/QUIET» [μετάφραση: 

αυτόματος μεταγωγέας σημάτων με λειτουργία CLEAN (αδιατάρακτη μεταγωγή 

ασύγχρονων σημάτων εικόνας) και QUIET (αδιατάρακτη μεταγωγή ενσώματου 

ήχου στα παραπάνω σήματα εικόνας)], αλλά το προϊόν «ALBALA 

HSW3000C01», το οποίο είναι automatic changeover δυνατότητας seamless 

switch και όχι δυνατότητας clean/quiet, και το οποίο δεν εγγυάται την 

αδιατάρακτη μεταγωγή ανάμεσα σε δύο ασύγχρονα σήματα εικόνας που απαιτεί 

η ζητούμενη λειτουργία clean και δεν διαθέτει λειτουργία quiet. 

6. Επειδή, ο όρος 2.4.3 «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ορίζει ότι «2.4.3.2 H τεχνική προσφορά 

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

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 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 καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 

Παράρτημα. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς πρέπει επίσης να περιλαμβάνει, 

κατάλληλα συμπληρωμένο τον Πίνακα Συγκρότησης Υλικού του Παραρτήματος 

Ι. Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

-  Τεχνική Προσφορά» την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που υπάρχει στο Παράρτημα I, σε μορφή pdf. Επίσης, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 

Προσφορά» το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο τεχνικής προσφοράς του 

συστήματος, που παράγεται με τη διαδικασία «εκτυπώσεων» του ΕΣΗΔΗΣ, 

όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.4.2.4. […] 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 
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οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 

υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 

2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  […] ζ) 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 […]». Περαιτέρω, στο Παράρτημα Ι 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

HIGH DEFINITION» ορίζεται ότι «[…] 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2.1. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 2.1.1. Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω και 

ενός από αυτούς συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος στο 

διαγωνισμό […]», στον Πίνακα 3 «Συγκρότηση Υλικού» του υπόψη 

Παραρτήματος ορίζεται στην με α/α Κατηγορία «3.8 AUTOMATIC 

CHANGEOVER CLEAN/QUIET» και στον όρο 5 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

ότι «5.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι τεχνικές προσφορές πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 5.1.1. Σαφείς και αναλυτικές, κατά 

παράγραφο, απαντήσεις στις απαιτήσεις των  τεχνικών προδιαγραφών για την 

συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού με 

τους αντίστοιχους όρους. Οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα 

έντυπα ή τις δηλώσεις του κατασκευαστή. 5.1.2. Συγκρότηση του υλικού των 

προσφερόμενων μονάδων και υλικών. 5.1.3. Πλήρεις τεχνικές περιγραφές και 

φωτογραφίες κάθε συσκευής, βάσει επίσημων τεχνικών φυλλαδίων του 

κατασκευαστή […], ενώ στο Παράτημα ΙΙΙ «Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών 

Απαιτήσεων» ορίζεται ότι «4.9 AUTOMATIC CHANGEOVER CLEAN/QUIET» 

[…] 5.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι τεχνικές προσφορές πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 5.1.1. Σαφείς και αναλυτικές, κατά 

παράγραφο, απαντήσεις στις απαιτήσεις των  τεχνικών προδιαγραφών για την 
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συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού με 

τους αντίστοιχους όρους. Οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα 

έντυπα ή τις δηλώσεις του κατασκευαστή 5.1.2 Συγκρότηση του υλικού των 

προσφερόμενων μονάδων και υλικών. 5.1.3. Πλήρεις τεχνικές περιγραφές και 

φωτογραφίες κάθε συσκευής, βάσει επίσημων τεχνικών φυλλαδίων του 

κατασκευαστή […]». 

7. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις της Διακήρυξης προκύπτει ότι 

προς πλήρωση των υπόψη όρων απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η υποβολή 

προϊόντος με τεχνικό χαρακτηριστικό αυτού τη δυνατότητα «3.8 AUTOMATIC 

CHANGEOVER CLEAN/QUIET», ήτοι η προσφορά προϊόντος από τους 

συμμετέχοντες αυτόματου μεταγωγέα σημάτων με λειτουργία CLEAN και 

QUIET. Κατά την προσφεύγουσα η εν λόγω λειτουργία, CLEAN και QUIET, 

συνίσταται στην αδιατάρακτη μεταγωγή ασύγχρονων σημάτων εικόνας και 

ενσώματου ήχου σε αυτά, ήτοι η προσφεύγουσα κατά την ερμηνεία του υπόψη 

όρου της Διακήρυξης θέτει ως προϋπόθεση τη μεταγωγή ασύγχρονων σημάτων 

εικόνας και όχι μεταγωγής συγχρονισμένων σημάτων εικόνας και ήχου. Η εν 

λόγω πλήρωση της υπόψη τεχνικής προδιαγραφής, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, 

ουδόλως προκύπτει, αφού από τη θεώρηση των ανωτέρω όρων της 

Διακήρυξης δε συνάγεται ότι απαιτείται η προσφορά προϊόντος με δυνατότητα 

μεταγωγής ασύγχρονων σημάτων εικόνας και ενσώματου ήχου και ότι θα 

πρέπει να αποκλείεται η προσφορά προϊόντος με δυνατότητα μεταγωγής 

συγχρονισμένων σημάτων εικόνας και ήχου. Με άλλα λόγια, καταρχήν, ο λόγος 

αυτός της Προσφυγής ερείδεται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης, την οποία 

συνάγει η προσφεύγουσα, αλλά ουδόλως προκύπτει από τους όρους της 

Διακήρυξης, ήτοι ότι το προσφερόμενο προϊόν προς κάλυψη των όρων  3.8 και 

4.9 του Παραρτήματος Ι και 4.9 του Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης θα πρέπει 

να καλύπτει και την επιπλέον τεχνική προδιαγραφή της μεταγωγή ασύγχρονων 

σημάτων εικόνας και ενσώματου ήχου σε αυτά, επιπλέον προδιαγραφή που δεν 

απαιτείται, εντούτοις, από τους όρους της Διακήρυξης και κατά το μέρος αυτό ο 

σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας τυγχάνει νόμω αβάσιμος και συνεπώς 
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απορριπτέος. Στην υπό κρίση περίπτωση η εταιρεία « …………...» προς 

πλήρωση των ανωτέρω όρων 3.8 και 4.9 του Παραρτήματος Ι και 4.9 του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης, προσέφερε το προΐον HSW3000C01 

«Automatic change-over switch for 3G/HP/SD/SDI digital video with seamless 

switching capabilities» του κατασκευαστικού οίκου «…………….», το οποίο στο 

τεχνικό φυλλάδιο που υποβλήθηκε σύμφωνα με τον όρο 5.1.3. του 

Παραρτήματος ΙΙΙ αναφέρει ότι «Provides seamless switching when the format 

of both digital inputs is the same and the module is synchronized to the analog 

reference» (μετάφραση: παρέχει μεταγωγή χωρίς συρραφή όταν η μορφή των 

σημάτων και των δύο ψηφιακών εισόδων είναι η ίδια και η μονάδα 

συγχρονίζεται με το αναλογικό σήματα αναφοράς) και για το λόγο αυτό έγινε 

δεκτό από την Επιτροπή του διαγωνισμού καθώς κρίθηκε ως κατάλληλο 

δεδομένου ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί ακριβώς υπό τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή 

για διαμεταγωγή δύο ίδιων και ακριβώς συγχρονισμένων σημάτων. Με την 

αιτιολογία αυτή, νομίμως έγινε αποδεκτό το προσφερόμενο προϊόν, αφού 

πέραν της ενδεδειγμένης αναλογικής και ουσιαστικής κάλυψης του 

περιεχομένου της σύμβασης και των αναγκών της αναθέτουσας αρχής (βλ 

αιτιολογική σκέψη (46) της 2014/24/ΕΕ Οδηγίας, Δ.Ε.Ε. απόφαση της 

17.09.2002 υπόθεση C-513/99 Concordia Συλλογή 2002 σελ. Ι. 7213 σκ. 59 και 

65, απόφαση της 04.12.2003 υπόθεση C-448/01 Wienstorm Συλλογή 2003 σελ. 

Ι. 4527 σκ. 34), αυτό καλύπτει πλήρως του τιθέμενους όρους της Διακήρυξης 

περί προσφοράς αυτόματου μεταγωγέα σημάτων με λειτουργία “CLEAN and 

QUIET”, η οποία καλύπτεται από την προσφερόμενη λειτουργία “seamless 

switching”, ήτοι αδιάλειπτη αλλαγή, χωρίς συρραφή και κενά στην περίπτωση 

των συγχρονισμένων σημάτων εικόνας και ήχου, όπως προκύπτει από τα 

προσκομισθέντα και επικαλούμενα σχετικά της παρεμβαίνουσας υπ’ αριθ. 1, 2 

και 3. Τα αυτά συνάγονται και επιρρωνύονται και από την προσκομισθείσα και 

επικαλούμενη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας « …………….» (υπ’ αριθ. 

4 σχετικό της Παρέμβασης) στην οποία δηλώνεται ότι οι όροι “seamless” και 

“Clean/quiet” χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της ίδιας λειτουργίας. 

Εξάλλου δεν τίθεται ως προαπαιτούμενο από τη Διακήρυξη ότι η εν λόγω 
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λειτουργία “CLEAN and QUIET” θα πρέπει να καλύπτει και μάλιστα επί ποινή 

αποκλεισμού και την περίπτωση ασύγχρονων σημάτων εικόνας και ήχου, ως η 

προσφεύγουσα υποστηρίζει και κατά τούτο τυγχάνει απορριπτέος ο εν λόγω 

ισχυρισμός της, κατά τα προαναφερόμενα. Και τούτο διότι, στο manual του 

προσφερόμενου προϊόντος (προσκομιζόμενο σχετ. 1 της Προσφυγής) 

αναφέρεται ότι «If the analog reference is unavailable the outputs are 

synchronized to a free-running internally-generated video signal … However, 

continuity of any embedded audio packets or other embedded data packets is 

not quaranteed during switching» (μετάφραση: Εάν η αναλογική αναφορά δεν 

είναι διαθέσιμη τότε τα σήματα συγχρονίζονται σε εσωτερικά παραγόμενο σήμα 

αναφορά. … Εντούτοις, η συνέχεια των πακέτων του ενσωματωμένου ήχου ή 

άλλων ενσωματωμένων πακέτων δεδομένων δεν είναι εγγυημένη κατά την 

μεταγωγή) και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι δεν 

καλύπτεται η λειτουργία “CLEAN and QUIET” αφού η συνέχεια των πακέτων 

του ενσωματωμένου ήχου ή άλλων ενσωματωμένων πακέτων δεδομένων δεν 

είναι εγγυημένη κατά την μεταγωγή και αληθείς ακόμα υποτεθείς, δεν αφορά την 

υπό κρίση περίπτωση, αφού αναφέρεται σε μη συγχρονισμένα σήματα και όχι 

σε ίδια και ακριβώς συγχρονισμένα σήματα, ως εν προκειμένω και στην οποία 

περίπτωση το προσφερόμενο προϊόν καλύπτει την απαίτηση περί “CLEAN and 

QUIET” λειτουργίας μέσω της προσφερόμενης λειτουργίας “seamless 

switching”. Τούτων δοθέντων και αφ ́ ης στιγμής το προσφερόμενο προϊόν στην 

υπό κρίση περίπτωση της εταιρείας « …………….» καλύπτει τη δυνατότητα 

μεταγωγής δύο ίδιων και συγχρονισμένων σημάτων με αλλαγή χωρίς συρραφή 

και κενά (“seamless switching”), συνάγεται ότι πληροί τους όρους της 

Διακήρυξης περί λειτουργίας “CLEAN and QUIET”. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα 

και αν ήθελε θεωρηθεί ότι οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας τυγχάνουν 

βάσιμοι, ήτοι ότι απαιτείται από τη Διακήρυξη η κάλυψη και προδιαγραφής 

μεταγωγής ασύγχρονων σημάτων εικόνας και ήχου (quod non), δε δύναται να 

απορριφθεί η εν λόγω προσφορά για λόγους οι οποίοι δεν προβλέπονται ρητώς 

και σαφώς στη Διακήρυξη, κατ΄ εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως 

των διαγωνιζομένων και την υποχρέωση τήρησης της αρχής της διαφάνειας 
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(βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 16ης Απριλίου 2015, Enterprise Focused Solutions, C-

278/2014, σκέψη 28, απόφαση της 14ης Ιουνίου 2007, Medipac - Καζαντζίδης, 

C-6/2005, σκέψη 54, ΕΑΣτΕ 61/2011, 179/2009). Κατ’ ακολουθίαν, ο πρώτος 

λόγος της Προσφυγής τυγχάνει απορριπτέος ως αβάσιμος, νόμω και ουσία. 

8. Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται με τον δεύτερο λόγο της 

Προσφυγή της ότι η προσφορά της εταιρείας « …………….» δεν καλύπτει τους 

όρους 5.1.1., 5.1.2. και 5.1.3. του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και συνεπώς 

σύμφωνα τον όρο 2.4.6. της Διακήρυξης τυγχάνει απορριπτέα, αφού στο 

υποβληθέν ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Τεχνική Προσφορά (Παράρτημα Ι). 

pdf» δεν περιέχονται σαφείς και αναλυτικές κατά παράγραφο απαντήσεις, 

καθώς δεν έχουν απαντηθεί οι ενότητες 1,2, και 4 του Παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης και έχει απαντηθεί μερικώς και όχι αναλυτικά και κατά παράγραφο η 

ενότητα 6 του υπόψη Παραρτήματος.  

9. Επειδή, στο Παράρτημα Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ HIGH DEFINITION» ορίζεται ότι «1. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η  ………. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 

μονάδων ενσωμάτωσης / εξαγωγής σήματος ήχου σε ψηφιακό σήμα εικόνας, 

ενισχυτών διανομής ψηφιακού σήματος εικόνας, μονάδων συγχρονισμού 

εικόνας, καθώς και μονάδων μετατροπής ψηφιακού σήματος εικόνας από SD σε 

HD και αντίστροφα, οι οποίες  θα χρησιμοποιηθούν  στα στούντιο και στον 

κεντρικό έλεγχο. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2..1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 2.1.1. Όλοι 

οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω και ενός από αυτούς 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. 

2.2.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: 2.2.1. Για την έκβαση του διαγωνισμού θα ισχύσει η 

αξιολόγηση και κατακύρωση για το σύνολο του εξοπλισμού. 2.2.2. H  ………… 

διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να κατακυρώσει μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα εξοπλισμού μέχρι 15% με την προϋπόθεση ότι δε θα 

ξεπεράσει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ […] 4. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ) 

4.1.1.ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 4.1.1.1. 210-240V AC, 50Hz.4.1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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ΨΗΦΙΑΚΟΥ VIDEO: 4.1.2.1. Πρότυπα λειτουργίας: SD-SDI: 576i/50, 

480i/59.94, HD-SDI:1080i/50,1080i/59.94, 720p/50, & 720p/59.94, 3G HD-SDI: 

1080p/59.94, 1080p/50 4.1.2.2 Return loss ≥ 15 dB, έως   και   1,485Gbps. 

4.1.2.3 Αυτόματη αντιστάθμιση ≥ 100m @ 1,485 Gbps με καλώδιο τύπου Belden 

1694A. 4.1.2.4. Τύπος συνδετήρα: BNC, 75Ω. 4.1.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ AES3: Δειγματοληψία 48KHz. 4.1.4. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 4.1.4.1. Από 5οC έως +35οC. 4.1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 4.1.5.1. Οι 

προς προμήθεια μονάδες θα είναι της μορφής προσθαφαιρουμένων πλακετών 

σε πλαίσια στήριξης και θα μπορούν να αντικατασταθούν εν θερμώ (hot 

swappable). 4.1.5.2. Γίνονται δεκτές οι λύσεις στις οποίες κάθε κάρτα 

υποστηρίζει δύο φορές την ίδια λειτουργία, υπό την προϋπόθεση ότι  καλύπτεται 

ο αριθμός εισόδων και εξόδων. Στην περίπτωση αυτή θα προσφερθεί ο μισός 

αριθμός καρτών της συγκρότησης υλικού. Εξαιρούνται οι κάρτες της 

παραγράφου 3.8 της συγκρότησης υλικού (AUTOMATIC CHANGEOVER 

CLEAN/QUIET) τα οποία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες (6 τεμάχια). 4.1.5.3. 

Παρότι οι ζητούμενες από τον διαγωνισμό λειτουργίες μπορεί να συνδυαστούν 

σε μία κάρτα η απαίτηση της  ……… είναι για ανεξάρτητες κάρτες, όπως 

ορίζονται στη συγκρότηση υλικού. Αντιθέτως στην περίπτωση που μία διεργασία 

υποστηρίζεται από συνδυασμό πλακετών , η λύση αυτή  είναι αποδεκτή. 4.1.5.4. 

Τα πλαίσια στήριξης, τα οποία θα είναι κοινά για όλες τις μονάδες, θα είναι 

κατάλληλα για ικρίωμα 19" (rack mount). Εκτός των απαραίτητων για τη 

φιλοξενία των παραπάνω μονάδων να προσφερθούν εξι (6) επιπλέον πλαίσια 

στήριξης. 4.1.5.5. Για όσες κάρτες απαιτείται είσοδος συγχρονισμού (Reference) 

είναι αποδεκτή και η χρήση κοινού reference από το πλαίσιο. 4.1.5.6. Τα 

πλαίσια στήριξης θα διαθέτουν διπλό τροφοδοτικό και εξαερισμό για πολύωρη 

συνεχή χρήση. 4.1.6. ΕΛΕΓΧΟΣ: 4.1.6..1. Θα  πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα 

παρακολούθησης και ρύθμισης παραμέτρων μέσω δικτύου. Να δοθεί το 

απαραίτητο λογισμικό, για τη σύνδεση όλων των πλαισίων με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, για την ρύθμιση και τον έλεγχο των παραμέτρων όλων των 

πλακετών. 4.1.6.2 Επίσης να προσφερθούν έξι χειριστήρια ελέγχου (Remote 

control panels) τα οποία θα ελέγχουν κεντρικά όλες τις προς προμήθεια 
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μονάδες. 4.2. DE-EMBEDDERS AES AUDIO 4.2.1.ΕΙΣΟΔΟΙ: 4.2.1.1. Video: 1 

SD-SDI\HD-SDI\3G-SDI. 4.2.2. ΕΞΟΔΟΙ:Video: 2 SD-SDI\HD-SDI\3G-SDI με 

ήχο embedded τουλάχιστον 2 audio groups (4 ψηφιακά κανάλια AES3). 4.2.2.1. 

Ήχος: Τουλάχιστον 2 audio groups (4 ψηφιακά κανάλια AES3 – Balanced, XLR, 

110 Ω). 4.2.3.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: 4.2.3.1. Δυνατότητα εξαγωγής σήματος ήχου 

Dolby E. 4.3.EMBEDDERS AES AUDIO 4.3.1. ΕΙΣΟΔΟΙ: 4.3.1.1 Video: 1 SD-

SDI\HD-SDI\3G-SDI. 4.3.1.2. Ήχος: Τουλάχιστον 2 audio groups (4 ψηφιακά 

κανάλια AES3 – Balanced, XLR, 110 Ω). 4.3.2.ΕΞΟΔΟΙ: 4.3.2.1 Video: 2 SD-

SDI\HD-SDI\3G-SDI με ήχο embedded τουλάχιστον 2 audio groups (4 ψηφιακά 

κανάλια AES3). 4.3.3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: 4.3.3.1. Δυνατότητα μετακίνησης 

(shuffling) και αντικατάστασης όλων των AES καναλιών. 4.3.3.2. Δυνατότητα 

εισαγωγής σήματος ήχου Dolby E. 4.4.DE-EMBEDDERS/FRAME 

SYNCHRONIZER 4.4.1.ΕΙΣΟΔΟΙ: 4.4.1.1. Video: 1 SD-SDI\HD-SDI\3G-SDI με 

ήχο embedded. 4.4.1.2. Reference: 1 Βlack Βurst ή Tri-Level Sync. 

4.4.2.ΕΞΟΔΟΙ: 4.4.2.1. Video: 2 SD-SDI\HD-SDI\3G-SDI με ήχο embedded 

τουλάχιστον 4 audio groups. 4.4.2.2. Ήχος: 4 μονοφωνικά ή 2 στερεοφωνικά 

αναλογικά κανάλια.4.5. EMBEDDERS/FRAME SYNCHRONIZERS 4.5.1. 

ΕΙΣΟΔΟΙ: 4.5.1.1. Video: 1 SD-SDI\HD-SDI\3G-SDI με ήχο embedded. 4.5.1.2. 

Reference: 1 Βlack Βurst ή Tri-Level Sync. 4.5.1.3. Ήχος: 4 μονοφωνικά ή 2 

στερεοφωνικά αναλογικά κανάλια. 4.5.2.. ΕΞΟΔΟΙ: 4.5.2.1. Video: 2 SD-

SDI\HD-SDI\3G-SDI με ήχο embedded τουλάχιστον 4 audio groups 4.6. 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ VIDEO 4.6.1 ΕΙΣΟΔΟΙ: 4.6.1.1. Video: 1 SD-SDI\HD-

SDI\3G-SDI με ήχο embedded. 4.6.2.ΕΞΟΔΟΙ 4.6.2.1. Video: 5 τουλάχιστον 

reclocked SD-SDI\HD-SDI\3G-SDI με ήχο embedded 4.7. FRAME 

SYNCHRONIZERS 4.7.1 ΕΙΣΟΔΟΙ: 4.7.1.1. Video: 1 SD-SDI\HD-SDI\3G-SDI 

με ήχο embedded. 4.7.1.2. Reference: 1 ΒΒ ή Tri-Level Sync. 4.7.2 ΕΞΟΔΟΙ: 

4.7.2.1. Video: 4 SD-SDI\HD-SDI\3G-SDI με ήχο embedded. 4.8 

UP/DOWN/CROSS CONVERTERS - FRAME SYNCHRONIZERS 4.8.1 

ΕΙΣΟΔΟΙ: 4.8.1.1.Video: 1 SD-SDI\HD-SDI\3G-SDI με ήχο embedded. 4.8.1.1. 

Reference: 1 ΒΒ ή Tri-Level Sync. 4.8.2. ΕΞΟΔΟΙ: 4.8.2.1. Video: 4 SD-

SDI\HD-SDI\3G-SDI με ήχο embedded. 4.8.3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: 4.8.3.1 
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Δυνατότητα μετατροπής σημάτων από και προς όλα τα πρότυπα SD-SDI\HD-

SDI\3G-SDI\50 (στο ίδιο frame rate) που ορίζονται στο διαγωνισμό αυτό με 

διατήρηση του συγχρονισμού του embedded ήχου. 4.8.3.2. Δυνατότητα 

μετατροπής λόγου διαστάσεων πλευρών (Aspect Ratio Conversion) από και 

προς το 4:3, 16:9. 4.9. AUTOMATIC CHANGEOVER CLEAN/QUIET 

4.9.1.ΕΙΣΟΔΟΙ: 4.9.1.1. Video: 2 SD-SDI\HD-SDI\3G-SDI με ήχο embedded. Η 

κύρια είσοδος θα προστατεύεται από Relay bypass.  Θα διαθέτουν δυνατότητα 

αυτόματης καθώς και χειροκίνητης μεταγωγής. 4.9.1.2. Reference: 1 ΒΒ ή Tri-

Level Sync. 4.9.2.ΕΞΟΔΟΙ: 4.9.2.1 Video: 2 SD-SDI\HD-SDI\3G-SDI με ήχο 

embedded. 5.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι τεχνικές προσφορές πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 5.1.1. Σαφείς και αναλυτικές, κατά 

παράγραφο, απαντήσεις στις απαιτήσεις των  τεχνικών προδιαγραφών για την 

συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού με 

τους αντίστοιχους όρους. Οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα 

έντυπα ή τις δηλώσεις του κατασκευαστή 5.1.2 Συγκρότηση του υλικού των 

προσφερόμενων μονάδων και υλικών. 5.1.3. Πλήρεις τεχνικές περιγραφές και 

φωτογραφίες κάθε συσκευής, βάσει επίσημων τεχνικών φυλλαδίων του 

κατασκευαστή […]». 

10. Επειδή, από τη ρητή και αδιάστικτη διατύπωση των εν 

λόγω διατάξεων των όρων 5.1.1., 5.1.2. και 5.1.3. του Παραρτήματος Ι (βλ. 

σκέψη 6 της παρούσας) προκύπτει ότι προς πλήρωση των οριζόμενων στη 

Διακήρυξη οι συμμετέχοντες όφειλαν να υποβάλουν τις τεχνικές τους 

προσφορές περιλαμβάνοντας σε αυτές σαφείς και αναλυτικές, κατά 

παράγραφο, απαντήσεις στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για την 

συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού με 

τους αντίστοιχους όρου, οι απαντήσεις δε αυτές να τεκμηριώνονται με 

παραπομπές στα έντυπα ή τις δηλώσεις του κατασκευαστή και να συνοδεύονται 

από πλήρεις τεχνικές περιγραφές και φωτογραφίες κάθε συσκευής, βάσει 

επίσημων τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή. Οι υπόψη ενότητες - ως 

στην αμέσως ανωτέρω σκέψη αναφέρονται – είναι: 1. Σκοπός της προμήθειας 
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2. Γενικές Παρατηρήσεις 3. Συγκρότηση Υλικού και 4. Τεχνικές Προδιαγραφές 5. 

Στοιχεία Προσφορών και 6. Παράδοση και Παραλαβή και ως εκ τούτου, 

ανενδοίαστα προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις ότι προς πλήρωση αυτών οι 

ενδιαφερόμενοι όφειλαν να υποβάλουν σαφείς και αναλυτικές απαντήσεις κατά 

παράγραφο και για την συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών του 

προσφερόμενου εξοπλισμού με τους αντίστοιχους όρους μόνον για την ενότητα 

3 και 4, συγκρότηση υλικού και τεχνικές προδιαγραφές και ουχί και για τις 

λοιπές ενότητες, ως εσφαλμένως υποστηρίζει η προσφεύγουσα, οι οποίες 

ουδόλως σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβληθείσας πρότασης 

των οικονομικών φορέων και ουδεμία σχετική απάντηση δύναται να δοθεί κατά 

τον όρο 5.1.1. του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης αναφορικά με αυτές. Από 

την επισκόπηση της προσφοράς της εταιρείας « …………… και ήδη 

παρεμβαίνουσας προκύπτει ότι υπεβλήθη ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Τεχνική 

Προσφορά (Παράρτημα Ι). pdf», στο οποίο παρέχονται σαφείς, αναλυτικές και 

ανά παράγραφο απαντήσεις για την Ενότητα 3, Συγκρότηση Υλικού, ενώ για 

την Ενότητα 4, Τεχνικές Προδιαγραφές, υφίσταται παραπομπή προς αναλυτική 

απάντηση κατά παράγραφο, στον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ, 

αφού αναφέρεται ότι «Παράγραφος 5.1. Τεχνικές Προσφορές 5.1.1. Αναλυτικές 

απαντήσεις κατά παράγραφο Παραπομπή στο συνημμένο έγγραφο «Πίνακας 

Συμμόρφωσης» (Παράρτημα ΙΙΙ)», από τη θεώρηση του οποίου προκύπτει ότι 

απαντώνται σαφώς, αναλυτικώς και ανά παράγραφο τα οριζόμενα στην 

Ενότητα 4, ως στην αμέσως ανωτέρω σκέψη της παρούσας αναφέρονται και ως 

η Διακήρυξη ορίζει. Τούτων δοθέντων, ο υπόψη λόγος της Προσφυγής τυγχάνει 

απορριπτέος ως ουσίαν αβάσιμος. 

11. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η υπό κρίση Προσφυγή θα πρέπει 

να απορριφθεί ως αβάσιμη, νόμω και ουσία, σύμφωνα με ό,τι κρίθηκε ανωτέρω, 

το παράβολο δε, που κατέθεσε η προσφεύγουσα να καταπέσει και να γίνει 

δεκτή η Παρέμβαση. 
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Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την Προσφυγή. 

Δέχεται την Παρέμβαση.  

Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 30 Μαρτίου 2020 και 

εκδόθηκε στις 6 Απριλίου 2020.  

 

Ο Πρόεδρος                                                  Η Γραμματέας 

 

 Κων/νος Πολ. Κορομπέλης                             Τζέιμυ Ελ. Γιάννακα 

                                                              και α.α. Βασίλειος Γκίζης 

 

 


