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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο ζηηο 16.07.2018 κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξφεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη 

Διηζάβεη Αιαγηαιφγινπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 11.06.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, 

κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 537/12.06.2018 ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […] θαη ην 

δ.η. […], πνπ εδξεχεη ζηνλ […], επί ηεο […], αξ. […], φπσο λφκηκα 

εθπξνζσπείηαη. 

Καηά ηεο ππ’ αξηζ. 218/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ […], δπλάκεη ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ην ππ’ αξηζ. 

199901/23.05.2018 Πξαθηηθφ 1 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε 

ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ, ζην πιαίζην ηεο  ππ’ 

αξηζ. 68338/20.12.2017 Γηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, 

δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα δχν (2) θαηλνχξγησλ 

αζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη ελφο (1) θαηλνχξγηνπ πνχικαλ». 

Σεο Παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο, κε ηελ επσλπκία […], ε νπνία 

εδξεχεη ζηνλ […], νδφο […], φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη θαη ε νπνία 

θαηέζεζε ηελ απφ 20.06.2018 Παξέκβαζε. 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη 

ηελ αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ 

απνθιείζηεθε ε πξνζθνξά ηεο γηα ην ηκήκα Α΄, αθνχ - σο ε πξνζθεχγνπζα 

ηζρπξίδεηαη – ε ηερληθή ηεο πξνζθνξάο γηα ην ηκήκα απηφ πιεξνί ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμε θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα επαλαμηνινγεζεί. 
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Με ηελ αλσηέξσ Παξέκβαζε, ε παξεκβαίλνπζα αηηείηαη ηελ 

απφξξηςε ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ απνξξίθζεθε ε 

πξνζθνξά ηεο πξνζθεχγνπζαο, θαζψο θαη φπσο επηβιεζνχλ ηα έμνδα ηεο ζε 

βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο – αληηδίθνπ ηεο.   

 

Η ζπδήηεζε άξρηζε, αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή. 

Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

θέθηεθε θαηά ην Νφκν 

1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 68338/20.12.2017 Γηαθήξπμε 

πξνθεξχρζεθε αλνηθηφο, δεκφζηνο, δηεζλήο, ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο γηα ηε 

«Πξνκήζεηα δχν (2) θαηλνχξγησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη ελφο (1) 

θαηλνχξγηνπ πνχικαλ», πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 387.090,00 €, πιένλ 

Φ.Π.Α., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο, ε 

νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο 20.11.2017 κε ΑΓΑΜ 17PROC002457334. Ο 

δηαγσληζκφο ρσξίδεηαη ζε δχν (2) ηκήκαηα, Σκήκα Α΄, Αζηηθά Λεσθνξεία κε 

πζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 50986, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 290.320,00 €, 

πιένλ Φ.Π.Α. θαη Σκήκα Β΄, Πνχικαλ, κε πζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 50991, 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 96.770,00 €, πιένλ Φ.Π.Α..  

2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λφκηκν 

παξάβνιν θαηά ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5 

 παξ. 1 θαη 2  ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 

217951639958 0807 0040) πνζνχ 1.451,60 €, ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ηα ηκήκαηα ηεο 

Γηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηα νπνία αζθείηαη ε παξνχζα Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 

θαη ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απηήο, ήηνη ελ 

πξνθεηκέλσ θαη γηα ην Σκήκα Α΄ εθηηκψκελεο αμίαο 290.320,00 € ρσξίο 

Φ.Π.Α.. 
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3. Δπεηδή, θαίηνη δελ έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 

γηα ηελ άζθεζε ηεο ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017, 

απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ, πξνθχπηεη φηη απηή δελ 

απφζρεη θαηά ην νπζηψδεο κέξνο ηεο απφ ηα πξνδηαηππσκέλα πεδία ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, γεγνλφο πνπ ζεξαπεχεη ηελ έιιεηςε ρξήζεο απηνχ, 

ζην κέηξν πνπ ε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ δελ απαηηείηαη απφ ην 

Νφκν επί πνηλή απαξαδέθηνπ (ΓΔΦΚνκνηελήο Ν39/2017, ΑΔΠΠ 553/2018, 

524/2018, 47/2018, 404/2018, 97/2017). Δίλαη δε απνξξηπηένο σο αφξηζηνο ν 

ζρεηηθφο ηζρπξηζκφο ηεο παξεκβαίλνπζαο πεξί ηνπ αληηζέηνπ, θαζ’ φζνλ δελ 

αλαθέξεη πνην απφ ηα πεδία ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ δελ αλαγξάθεηαη 

ζηελ αζθεζείζα Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.  

4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

(πξνκήζεηα), ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 387.090,00 € 

ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ 

ρξφλνπ απνζηνιήο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (20.12.2018), ζχκθσλα κε ηα 

άξζξν 61, 120, 376 θαη 379 - φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ - ηνπ Ν. 

4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ 

IV Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. 

5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 

39/2017 (πεξ. α΄), έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο, δνζέληνο φηη ε 

πξνζβαιιφκελε αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην 

Δ..Η.ΓΗ. θαη θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ 01ε.06.2018, 

νπφηε θαη έιαβαλ γλψζε απηήο νη ζπκκεηέρνληεο θαη ε Πξνδηθαζηηθή 

Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 11.06.2018, ήηνη εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο 

πξνζεζκίαο, αθνχ ε δεθαήκεξε πξνζεζκία γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ., ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο ιήγεη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή 

είλαη εμαηξεηέα – σο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε πνπ ε δεθαήκεξε 
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πξνζεζκία έιεγε ζηηο 10.06.2018, ήκεξα Κπξηαθή - ηελ ίδηα ψξα ηεο 

επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο (βι. Α.Δ.Π.Π. 524/2018, 330/2018, 175/2017).  

6. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη κε πξνθαλέο έλλνκν 

ζπκθέξνλ, άκεζν, πξνζσπηθφ θαη ελεζηψο, ε πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά 

ηεο ππ’ αξηζ. 218/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

[…], δπλάκεη ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ην ππ’ αξηζ. 199901/23.05.2018 Πξαθηηθφ 

1 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ απνζθξάγηζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ 

ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ θαη απνθιείζηεθε ε πξνζθνξά ηεο γηα ην ηκήκα Α΄, 

αθνχ ε πξνζθεχγνπζα ζηνηρεηνζεηεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο ζην γεγνλφο φηη 

έρεη ππνβάιεη λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηεο θαη εχινγα 

πξνζδνθά λα ηεο αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, ηζρπξηδφκελε φηη ε 

ηερληθή ηεο πξνζθνξά γηα ην ηκήκα Α΄ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα επαλαμηνινγεζεί. Η δεκία δε, πνπ πθίζηαηαη, απφ 

ηελ πξνζβαιιφκελε εθηειεζηή πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά 

παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, είλαη πξνθαλήο ζην βαζκφ πνπ ε πξνζβαιιφκελε παξαλφκσο, 

σο ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη, δελ αμηνινγήζεθε, θξηζείζα σο απνξξηπηέα.  

7. Δπεηδή, παξεκβαίλεη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία […], ε νπνία 

Παξέκβαζε, αζθείηαη ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη ζηε λφκηκε πξνζεζκία, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 362 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 7 ηνπ 

Π.Γ.39/2017, αθνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ.., ε ελ ιφγσ Πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο ζηηο 12.06.2018, νπφηε 

θαη έιαβε γλψζε απηήο ε παξεκβαίλνπζα, θαη ε Παξέκβαζε θαηαηέζεθε ζηηο 

20.06.2018, ήηνη εληφο ηεο ζρεηηθήο δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο πξνο άζθεζε 

παξέκβαζεο, ε δε παξεκβαίλνπζα έρεη πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα 

παξέκβεη, αθνχ επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ νπνία 

έρεη απνξξηθζεί ε ηερληθή πξνζθνξά έηεξεο ζπλδηαγσληδφκελεο εηαηξείαο, επί 

ησ ηέιεη φπσο θαηαζηεί εθείλε, ε παξεκβαίλνπζα, αλάδνρνο ηεο ππφ εμέηαζεο 

ζχκβαζεο. Οκνίσο, δε, κε ηελ Πξνζθπγή θαη γηα ηελ άζθεζε ηεο ππφςε 

Παξέκβαζεο, θαίηνη δελ έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, 
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ζχκθσλα κε ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 

ηνπ Π.Γ. 39/2017, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε ζθέςε 3 mutatis mutandis.   

8. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. 25466/22.06.2018 έγγξαθφ ηεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο ελ ιφγσ Πξνζθπγήο. 

9. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη φηη: «1. Κάζε ελδηαθεξόκελνο, ν 

νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε ηνπ 

λόκνπ 4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία από 

εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, 

ππνρξενύηαη, πξηλ από ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηνλ Σίηιν 3 ηνπ 

αλσηέξσ λόκνπ ελδίθσλ βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελώπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο». Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη φηη: «1. Η ΑΔΠΠ 

απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκόηεηαο ησλ πξνβαιιόκελσλ 

πξαγκαηηθώλ θαη λνκηθώλ ηζρπξηζκώλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκώλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ 

παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ όισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε 

απόθαζή ηεο… 2. Δπί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξώλεηαη νιηθώο 

ή κεξηθώο ε πξνζβαιιόκελε πξάμε, ελώ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά 

παξάιεηςεο, αθπξώλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππόζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή γηα λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιόκελε ελέξγεηα …» θαη ε 

δηάηαμε απηή επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 

10. Δπεηδή, ζηελ ππφςε δηαθήξπμε νξίδεηαη ζηνλ φξν 2.1.1 

(Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) φηη «… Σα έγγξαθα ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

ζύλαςεο είλαη ηα αθόινπζα: … ε παξνύζα Γηαθήξπμε ΑΓΑΜ: 

17PROC002457334 θαη ε ππ΄ αξηζ. 14 /2017 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο 

Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο», 

ζηνλ φξν 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ) φηη «… Οη πξνζθνξέο 

ππνβάιινληαη κε βάζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ 14/2017 κειέηε πνπ 

ζπλέηαμε ε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-

Γξαπεηζώλαο…» θαη ζηνλ όξν 2.4.6 (Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ) 
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«…απνθιείεηαη πξνζθνξά … ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνύληαη από ηα έγγξαθα ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο θαη 

απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζύκβαζεο». 

11. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 14/2007 Μειέηε θαη ηηο 

«Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ην Σκήκα Α΄, Γχν (2) θαηλνχξγηα αζηηθά 

ιεσθνξεία» νξίδεηαη όηη «5. Κηλεηήξαο Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο (Diesel) ζα είλαη 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6, ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθύιηλδξνο 

ηεηξάρξνλνο, πδξόςπθηνο, κε ππεξπιεξσηή (Turbocharger) ή ππεξζπκπηεζηή 

ηειεπηαίαο γεληάο (Compressor), κε ελδηάκεζε ςύμε αέξα ππεξπιήξσζεο 

(Intercooler) .... Απαηηνύκελε ηζρύο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200Hp θαη πςειήο 

ξνπήο ε νπνία ζα είλαη επαξθήο ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηαρύηεηα κε πιήξεο 

θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 80 Km/h. Ο θπβηζκόο ηνπ ζα είλαη έσο 5.000cc. …14. 

Θάιακνο Οδήγεζεο –Δπηβαηώλ Ο ζάιακνο ζα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ. … Σν 

ιεσθνξείν ζα θέξεη ηξείο ζύξεο γηα ηελ εύθνιή θαη γξήγνξε πξόζβαζε ησλ 

επηβαηώλ. Οη ζύξεο ζα δηαζέηνπλ ρεηξνθίλεην ή ειεθηξηθό ή 

ειεθηξνπλεπκαηηθό ζύζηεκα αλνίγκαηνο. Οη ζύξεο ζα παξέρνπλ απόιπηε 

πδαηνζηεγαλόηεηα κε ειαζηηθά παξεκβύζκαηα πςειήο πνηόηεηαο ηελ 

εκπξόζζηα θαη κεζαία ζύξα δελ ζα ππάξρνπλ ζθαινπάηη εηζόδνπ. ηελ 

νπίζζηα ζύξα ηα ζθαινπάηηα δελ ζα μεπεξλνύλ ηα ηξία. ηε κεζαία ζύξα ζα 

βξίζθεηαη κεραληθή ξάκπα ζηηβαξήο θαηαζθεπήο γηα ηελ επηβίβαζε ηνπ 

ακαμηδίνπ ΑΜΔΑ. Η ελεξγνπνίεζε ηεο ξάκπαο ζα γίλεηαη κε ην ρέξη εύθνια θαη 

γξήγνξα …».  

12. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε, ε πξνζθνξά 

ηεο Πξνζθεχγνπζαο απνξξίθζεθε κε ην αηηηνινγηθφ φηη «Σν παξαπάλσ 

πξνζθεξόκελν αζηηθό ιεσθνξείν δελ θαιύπηεη ηηο δεηνύκελεο απαηηήζεηο 

(νπζηώδεηο όξνη) ηεο δηαθήξπμεο, ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ θαη ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ηεο κειέηεο σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ απαηηνύκελσλ ζπξώλ. 

ηελ κειέηε ηεο ππεξεζίαο δεηείηαη όρεκα κε ηξεηο ζύξεο θαη αξηζκό 

επηβαηλόλησλ 62 κε επηζπκεηό ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν αξηζκό επηβαηλόλησλ. Ο 

αξηζκόο ζπξώλ γηα αζηηθά ιεσθνξεία ρσξεηηθόηεηαο επηβαηλόλησλ από 56 -70 

θαζνξίδεηαη ζε ηξεηο, κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε κε αξηζκό 37492/1795/2003 

(ΦΔΚ 922/Β/2003) „‟Καζνξηζκόο ηύπσλ θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 
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ιεσθνξείσλ γηα ηελ ηαμηλόκεζε θαη ηελ θπθινθνξία ηνπο σο αζηηθώλ, 

ππεξαζηηθώλ θαη εκηαζηηθώλ‟‟ άξζξν 2 παξάγξαθνο 2.8.1. Σα πξνζθεξόκελα 

από ηελ πξναλαθεξόκελε εηαηξεία νρήκαηα δηαζέηνπλ κόλνλ δύν ζύξεο θαη 

Τπνιείπνληαη σο πξνο ηνλ πξνζθεξόκελν θηλεηήξα από ηα πξναπαηηνύκελα 

ηεο κειέηεο καο. (Απαηηείηαη θηλεηήξαο ηνπιάρηζηνλ 250 MP θαη πξνζθέξεηαη 

όρεκα κε θηλεηήξα 187 MP). Αθόκα ππάξρεη αλαληηζηνηρία ζην έληππν 43 ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο κε ην έληππα 44 Α θαη 48 ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο σο 

πξνο ηνλ αξηζκό ησλ επηβαηλόλησλ. πλεπώο ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο 

εηαηξείαο «ΜΙΔΣΔΛ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 

δελ αμηνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη». 

13. Δπεηδή, κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο Πξνζθπγήο ηεο, ε 

πξνζθεχγνπζα ππνζηεξίδεη φηη εζθαικέλσο θξίζεθε σο απαξάδεθηε ε 

ηερληθή ηεο πξνζθνξά γηα ην Σκήκα Α΄, αθνχ ηα πξνζθεξφκελα απφ απηήλ 

δχν αζηηθά ιεσθνξεία αλήθνπλ ζηελ θιάζε Α θαη 1 ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο ππ’ αξηζ. 53495/2475/02/2003 θαη θέξνπλ δχν ζχξεο εθ ησλ 

νπνίσλ ε κία είλαη δηπιή κε δχν δηφδνπο πξφζβαζεο – εμφδνπ ησλ επηβαηψλ 

θαη ζπλεπψο εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ Τ.Α. θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

επξσπατθή Οδεγία ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εζληθή 

καο λνκνζεζία θαη σο εθ ηνχηνπ θαιχπηνπλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, δνζέληνο φηη εθφζνλ ε Σερληθή Μειέηε απηήο απαηηεί νη ζχξεο λα 

είλαη ηξεηο (3), θαη «θαηά ηελ απφιπηε γξακκαηηθή εξκελεία (δει. ηνλ 

«ΟΡΙΜΟ»: «Γηπιή ζχξα», ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο παξ. 2.6) ηεο 

ηζρχνπζαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξηζ. 53495/2475/02/2003» θαιχπηεηαη 

ε ππφςε πξνδηαγξαθή εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνζθέξνληαη ιεσθνξεία κε κία 

δηπιή ζχξα θαη κία απιή, ήηνη ηξεηο. 

14. Δπεηδή, επηπξνζζέησο ε πξνζθεχγνπζα επηθαιείηαη πξνο 

ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο φηη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ππ’ αξηζ. 

53495/2475/02 (ΦΔΚ116/5-2-2003) Τπνπξγηθή Απφθαζε «πκκόξθσζε 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2001/85/85/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 20εο 

Ννεκβξίνπ 2001, πεξί εηδηθώλ δηαηάμεσλ  γηα νρήκαηα κεηαθνξάο επηβαηώλ, 

άλσ ησλ νθηώ ζέζεσλ εθηόο ηεο ζέζεσο ηνπ νδεγνύ, θαη πεξί ηξνπνπνηήζεσο 

ησλ νδεγηώλ 70/156/ΔΟΚ θαη 92/27/ΔΚ)», θαη ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, Κεθ. 2 

(Οξηζκνί) θαη ηελ  παξάγξαθν 2.5 απηήο νξίδεηαη σο «ζύξα επηβαηώλ: ε ζύξα 
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ε νπνία πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο επηβάηεο, ππό θπζηνινγηθέο 

ζπλζήθεο, κε ηνλ νδεγό θαζήκελν», ελψ ζχκθσλα κε ηελ  παξάγξαθν 2.6 

νξίδεηαη σο «δηπιή ζύξα: ε ζύξα πνπ δηαζέηεη δύν ή ην ηζνδύλακν πξνο δύν 

δηόδνπο πξόζβαζεο». Πεξαηηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηεο 

ππφςε Τ.Α., νξίδεηαη ζηελ παξ. 7.6.1.1 φηη «Ο ειάρηζηνο αξηζκόο ζπξώλ ζε 

όρεκα πξέπεη λα είλαη δύν, είηε δύν ζύξεο επηβαηώλ, είηε κία ζύξα επηβαηώλ 

θαη κία ζύξα θηλδύλνπ. Ο ειάρηζηνο απαηηνύκελνο αξηζκόο ζπξώλ επηβαηώλ 

(απνηππώλεηαη ζε κηθξό πίλαθα) είλαη ν εμήο: (…) 2 γηα αξηζκό επηβαηώλ 46-

70 γηα θιάζε Ι&Α», ελψ ζηηο παξ. 2.1.1.1 θαη 2.1.2.1 αλαθέξεηαη σο «Κιάζε Ι 

: Ορήκαηα θαηαζθεπαζκέλα κε ρώξνπο γηα όξζηνπο επηβάηεο, έηζη ώζηε λα 

επηηξέπεηαη ε ζπρλή κεηαθίλεζή ηνπο» θαη «Κιάζε Α : Ορήκαηα ζρεδηαζκέλα 

λα κεηαθέξνπλ θαη όξζηνπο επηβάηεο. Έλα όρεκα ηεο θιάζεο απηήο έρεη 

θαζίζκαηα θαη δηαζέηεη ρώξν γηα όξζηνπο επηβάηεο», σο ηα πξνζθεξφκελα 

νρήκαηα.  

15. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκβάζεσλ, αιιά θαη θαηά πάγηα λνκνινγία, νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο 

δεζκεχνπλ ηφζν ηελ αλαζέηνπζα αξρή φζν θαη ηνπο δηαγσληδφκελνπο, 

θαζφζνλ ε δηαθήξπμε απνηειεί ην θαλνληζηηθφ πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ, ινηπφλ, πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο ζηελ δηαθήξπμε 

ηα πξνο ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ν ηξφπνο 

ππνβνιήο, θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ, ελφςεη απηψλ, αιιά θαη ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

ηππηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ ειάρηζησλ φξσλ 

ζπκκεηνρήο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία ζπλάςεσο ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ 

δηαθήξπμε ή απφ ηπρφλ άιιε δηάηαμε, ζηελ νπνία απηή ξεηψο παξαπέκπεη, 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία θαηά ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ε δηαθήξπμε 

επηβάιεη γηα ηελ απφδεημε ηδηφηεηαο θξίζηκεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

δηαγσληζκφ (Δ.Α. ηΔ 19/2011, ΣΔ 1329/2008). Μάιηζηα, εηδηθά ζε ζρέζε κε 

ην πεξηερφκελν ηεο ππνβιεζείζαο ηερληθήο πξνζθνξάο, φπσο έρεη θξηζεί απφ 

ηε λνκνινγία, νη ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη πξέπεη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη θαη κάιηζηα επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ε δηαθήξπμε, ελψ ηπρφλ ειιείςεηο ή νπζηψδεηο απνθιίζεηο ηνπο 
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δελ αλαπιεξψλνληαη απφ ηε γεληθή δήισζε ησλ ππνςεθίσλ πεξί 

ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο (ηΔ Αζθ 883/08, ΓΔθΑζ 

980/13). 

16. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκβάζεσλ θαη ηε λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ, ε 

δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ είλαη απζηεξψο ηππηθή (αξρή ηεο ηππηθφηεηαο), 

ππφ ηελ έλλνηα φηη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα ηεξνχλ 

απνιχησο ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαη δεζκεπηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα 

βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν απηψλ, φπεξ 

ζπλεπάγεηαη φηη θάζε παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο έρεη ζαλ 

επαθφινπζν ην απαξάδεθην ηεο ππφςε πξνζθνξάο ή/ θαη ηελ αθπξφηεηα ησλ 

πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ δελ ζπλάδνπλ ζηηο παξαπάλσ 

επηηαγέο/ αξρέο.  

17. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε ππφςε Γηαθήξπμε είλαη θαζφια 

λφκηκε ζχκθσλα κε ηελ πξνπαξαηεζείζα λνκνζεζία (ππ’ αξηζ. 

53495/2475/02 (ΦΔΚ116/5-2-2003) Τπνπξγηθή Απφθαζε «πκκόξθσζε 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2001/85/85/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 20εο 

Ννεκβξίνπ 2001, πεξί εηδηθώλ δηαηάμεσλ  γηα νρήκαηα κεηαθνξάο επηβαηώλ, 

άλσ ησλ νθηώ ζέζεσλ εθηόο ηεο ζέζεσο ηνπ νδεγνύ, θαη πεξί ηξνπνπνηήζεσο 

ησλ νδεγηώλ 70/156/ΔΟΚ θαη 92/27/ΔΚ)»), νξίδνληαο, πεξαηηέξσ, ζηελ 

Σερληθή Μειέηε 14/2017 εηδηθφηεξεο, φκσο, απαηηήζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή απαηηεί αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ ζπξψλ ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο 

θαη ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο (παξ. 14 ηεο Σερληθήο Μειέηεο) «ην ιεσθνξείν ζα 

θέξεη ηξεηο ζύξεο … ηελ εκπξόζζηα θαη κεζαία ζύξα δελ ζα ππάξρνπλ 

ζθαινπάηη εηζόδνπ. ηελ νπίζζηα ζύξα ηα ζθαινπάηηα δελ ζα μεπεξλνύλ ηα 

ηξία. ηε κεζαία ζύξα ζα βξίζθεηαη κεραληθή ξάκπα ζηηβαξήο θαηαζθεπήο γηα 

ηελ επηβίβαζε ηνπ ακαμηδίνπ ΑΜΔΑ …». 

18. Δπεηδή, απφ ηα πξναλαθεξφκελα ελαξγψο πξνθχπηεη ε 

απαίηεζε γηα ηελ χπαξμε ηξηψλ (3) δηαθεθξηκέλσλ θαη μερσξηζηψλ ζπξψλ γηα 

ηελ επηβίβαζε ησλ επηβαηψλ, σο νη αλάγθεο ηνπ ελ ιφγσ Γήκνπ επηηάζζνπλ, 

ρσξίο λα πθίζηαηαη δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ δχν ζπξψλ κε κία 
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ηζνδχλακε δηπιή, αθνχ είλαη ζαθήο ε πξνδηαγξαθή γηα εκπξφζζηα, κεζαία 

θαη νπίζζηα ζχξα. 

19. Δπεηδή, απφ ην έληππν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο – Φχιιν 

πκκφξθσζεο, παξ. 14, ηεο πξνζθεχγνπζαο πξνθχπηεη φηη ην 

πξνζθεξφκελν απφ απηήλ φρεκα θέξεη ζηε δεμηά πιεπξά δχν ζχξεο, κία 

κνλφθπιιε ζηνλ εκπξφζζην πξφβνιν, πιάηνπο 650mm θαη κία δίθπιιε, 

κπξνζηά απφ ηνλ πίζσ άμνλα πιάηνπο 1250mm θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

πιεξνχηαη ε ππφςε πξνδηαγξαθή πεξί ηξηψλ δηαθεθξηκέλσλ θαη μερσξηζηψλ 

ζπξψλ, κε ηελ χπαξμε θαη κεζαίαο ζχξαο. Καη’ αθνινπζίαλ ν πξψηνο ιφγνο 

ηεο πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο, 

δνζέληνο φηη νξζψο απνξξίθζεθε ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο πξνζθεχγνπζαο 

θαη δελ αμηνινγήζεθε πεξαηηέξσ. 

20. Δπεηδή, κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο Πξνζθπγήο ηεο, ε 

πξνζθεχγνπζα ππνζηεξίδεη φηη εζθαικέλσο θξίζεθε σο απαξάδεθηε ε 

πξνζθνξά ηεο ιφγσ ηεο κηθξήο απφθιηζεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 186 Ηp αληί 

ησλ 200 Ηp ηνπ θηλεηήξα σο πξνο ην κηθηφ θνξηίν ηνπ νρήκαηνο, θάηη πνπ 

νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλε εθαξκνγή θαη εξκελεία ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπέθεηλα, αηηείηαη 

ηελ αθχξσζε ηεο πξνζβαιιφκελεο γηα ην δήηεκα απηφ εμαηηίαο ηεο 

εζθαικέλεο, ζε ζρέζε κε ηε δηαθήξπμε, αλαθνξάο ηεο πξνζβαιιφκελεο γηα 

απαίηεζε 250 Ηp θηλεηήξα, θαζψο επίζεο θαη γηα ην ιφγν φηη κε βάζε ηελ 

νξζή εξκελεία ηνπ ηερληθνχ απηνχ ραξαθηεξηζηηθνχ, φπσο αθξηβψο 

δηαηππψλεηαη ζην θείκελν ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ε απαηηνχκελε  

ηζρχο ησλ 200 Ηp δελ απνηειεί έλα απιφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο, αιιά ζπλέρεηαη 

ηεινινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά κε ηελ «επάξθεηα» ηνπ θηλεηήξα ηνπ ιεσθνξείνπ 

«ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηαρχηεηα κε πιήξεο θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 80 Km/h» θαη 

ζπλεπψο, εθφζνλ ν πξνζθεξφκελνο θηλεηήξαο ηεο κε ηππνδχλακε 187 Ηp, 

ήηνη κε κηθξή νλνκαζηηθή απφθιηζε 13 Hp, «δηαζέηεη πξάγκαηη θη 

απνδεδεηγκέλα επάξθεηα δπλακηθήο απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 130 Km/h (παξά 

ηνλ «θφθηε» πνπ ηελ πεξηνξίδεη απηφκαηα ζηα 80 Km/h πνπ απαηηεί ν Κ.Ο.Κ.), 

ππεξεμαζθαιίδεη ην ειάρηζην φξην απφδνζεο ζε ηαρχηεηα ησλ 80 Km/h» θαη 

πιεξνχηαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ν ζθνπφο θαη ε ιεηηνπξγηθή πξνυπφζεζε 

ηνπ ηερληθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο ηππνδχλακεο. 
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21. Δπεηδή, ζηελ ππ’ αξηζ. 14/2007 Μειέηε νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 

(βι. ζθέςε 11) φηη ν θηλεηήξαο ζα έρεη απαηηνχκελε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 200 Hp 

θαη πςειήο ξνπήο ε νπνία ζα είλαη επαξθήο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηαρχηεηα κε 

πιήξεο θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 80 Km/h. 

22. Δπεηδή, ζην Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ην νπνίν 

εγθξίζεθε κε ηελ πξνζβαιιφκελε αλαγξάθεηαη φηη «Απαηηείηαη θηλεηήξαο 

ηνπιάρηζηνλ 250 Ηp θαη πξνζθέξεηαη φρεκα κε θηλεηήξα 187 Hp», έλαληη ηεο 

νξζήο αηηηνινγίαο πνπ ζα έπξεπε λα αλαγξαθφηαλ, ήηνη φηη «Απαηηείηαη 

θηλεηήξαο ηνπιάρηζηνλ 200 Hp θαη πξνζθέξεηαη φρεκα κε θηλεηήξα 187 Hp». 

Δληνχηνηο, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη πξφθεηηαη γηα πιεκκέιεηα, lapsus 

calami, ηεο πξνζβαιιφκελεο, ε νπνία δελ επεξέαζε θαη’ νπδέλα ηξφπην ην 

απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλεηήξα, ζε θάζε δε πεξίπησζε, δε δχλαηαη 

παξαδεθηά λα γίλεη ιφγνο γηα πιεκκειή αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιφκελεο θαη 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηεο πξνζθεχγνπζαο γηα ην ιφγν απηφ, αθνχ 

επρεξψο δχλαηαη λα ζπλαρζεί ε εθ παξαδξνκήο ιαλζαζκέλε αλαθνξά ηεο 

πξνζβαιιφκελεο.  

23. Δπεηδή, επηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ, φηη θαη ε απαίηεζε 

απηή γηα χπαξμε θηλεηήξα ηνπιάρηζηνλ 200 Ηp, φπσο θαη ε απαίηεζε γηα ηελ 

χπαξμε ηξηψλ μερσξηζηψλ ζπξψλ φπσο θξίζεθε αλαθνξηθά κε ηνλ πξψην 

ιφγν ηεο ππφ θξίζεο Πξνζθπγήο, απνηεινχλ θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα 

πθίζηαληαη πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί θαη’ αξρήλ παξαδεθηή ε ηερληθή πξνζθνξά 

θαη λα επαθνινπζήζεη ε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζηε δηαθήξπμε (θξηηήξηα on/off), δνζέληνο φηη θξηηήξην αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε 

βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζνχλ νη ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεχγνπζαο πεξί πιήξσζεο ηεο 

ηεινινγηθήο ιεηηνπξγηθήο πξνυπφζεζεο ηνπ ηερληθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο 

ηππνδχλακεο, αθνχ εμαζθαιίδεηαη ηαρχηεηα κε πιήξεο θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 80 

Km/h, σο απαηηεί ε Γηαθήξπμε (κέξνο Α.2.2. ηεο Πξνζθπγήο), θαζψο θαη φηη 

ην ζπγθξίζηκν ζηνηρείν αλαθνξηθά κε ηνλ θηλεηήξα δελ ζα έπξεπε λα είλαη ε 

νλνκαζηηθή ηζρχο απηνχ, αιιά ν ιφγνο ππνδχλακεο / νιηθφ κηθηφ βάξνο 

νρήκαηνο (κέξνο Α.2.3. ηεο Πξνζθπγήο), αθνχ ηα θξηηήξηα on / off, σο ελ 

πξνθεηκέλσ, δε ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε άιινπ είδνπο εξκελείεο, ήηνη ηελ 
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ηεινινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή επάξθεηα απηψλ (σο ε πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη 

ζηε ζει. 6 ηεο Γηαθήξπμεο) ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκαηηθήο ζεψξεζεο ηεο 

δηαθήξπμεο, αιιά ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ απηνηειψο, ad hoc θαη θαη’ 

αξρήλ, θαη’ απαίηεζε ηεο εθάζηνηε δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη ε 

αλαζέηνπζα λα πξνβεί ζηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.       

24. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη 

παξαδεθηψο απνξξίθζεθε ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο πξνζθεχγνπζαο 

εηαηξείαο σο κε πιεξνχζα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο –ζχκθσλα θαη κε ηα 

πξνιερζέληα ζηηο ζθέςεηο 15 θαη 16 ηεο παξνχζαο πεξί ηεο αξρήο ηεο 

ηππηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ θαη ηεο δέζκηαο αξκνδηφηεηαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο λα απνξξίπηεη πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη απφιπηα 

ζχκθσλεο κε ηε δηαθήξπμε -,  θαη δελ επαθνινχζεζε ε ηερληθή αμηνιφγεζε 

απηήο βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο γηα ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηε βέιηηζηεο ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο, 

αθνχ πθίζηαηαη απφθιηζε κεηαμχ ηνπ θηλεηήξα ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο 

(187 Ηp) θαη ηνπ απαηηνχκελνπ απφ ηε Γηαθήξπμε (θηλεηήξα ηνπιάρηζηνλ 200 

Hp). Καη’ αθνινπζίαλ θαη ν δεχηεξνο ιφγνο ηεο πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο. 

25. Δπεηδή, επηπξνζζέησο θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αηηηνινγία 

ηεο πξνζβαιιφκελεο, πθίζηαηαη θαη ηξίηνο ιφγνο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 

ηεο πξνζθεχγνπζαο, αθνχ σο αλαγξάθεηαη ζην  Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο «… 

Aθφκα ππάξρεη αλαληηζηνηρία ζην έληππν 43 ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο κε ην 

έληππν 44 Α θαη 48 ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηβαηλφλησλ», ιφγνο ν νπνίνο δελ πξνζβάιιεηαη κε ηελ ππφ θξίζε 

Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή. 

26. Δπεηδή θαη φζνλ αθνξά ην ιφγν απηφλ θαη ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 365 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 9 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 39/2017, θαηά ηα 

νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί κε ηηο απφςεηο ηεο λα παξαζέζεη αξρηθή ή 

ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, αλαθέξεη φηη 

«Αλαθνξηθά ινηπόλ κε ηε ρσξεηηθόηεηα ησλ ιεσθνξείσλ ζε επηβάηεο, 

απαίηεζε ηεο Τπεξεζίαο όπσο απηή θαζνξίδεηαη από ηε κειέηε είλαη ε 

“…πξνκήζεηα δύν θαηλνύξγησλ αζηηθώλ ιεσθνξείσλ κε ρσξεηηθόηεηα 
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ηνπιάρηζηνλ 25 θαζεκέλσλ, 35 νξζίσλ θαη ελόο (1) ακαμηδίνπ ΑΜΔΑ (62 

ζπλνιηθά επηβάηεο καδί κε ην ακαμίδην θαη ηνλ νδεγό), κε ηνλ εμνπιηζκό 

ηνπο……… ”, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 

(ΣΜΗΜΑ Α΄. 1.Δηζαγσγή) θαη (ΣΜΗΜΑ Α΄. 14.Θάιακνο Οδήγεζεο –

Δπηβαηώλ) “….Σα θαζίζκαηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25, ζα ππάξρεη θαηάιιεινο 

ρώξνο ζέζεο γηα έλα ακαμίδην γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ΑΜΔΑ ….” Καη 

αθόκα “….ζα δηαζέηνπλ ρεηξνιαβέο γηα ηε ζηήξημε ησλ όξζησλ επηβαηώλ , 

ηνπιάρηζηνλ 36 όξζηνη επηβάηεο. Δπηζπκεηόο ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο 

επηβαηώλ”. ηε παξ.1 ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο – Φύιιν πκκόξθσζεο-ηεο 

εηαηξίαο […] αλαθέξεηαη: “Σα πξνζθεξόκελα δύν θαηλνύξγηα αζηηθά ιεσθνξεία 

(Α/Λ) ζα έρνπλ ρσξεηηθόηεηα εμήληα δύν (62) επηβαηλόλησλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ακαμίδηνπ ΑΜΔΑ θαη ηνπ νδεγνύ), ήηνη 25 

θαζεκέλσλ ,35 όξζησλ θαη ελόο ακαμίδηνπ ΑΜΔΑ”. Γειώλεηαη επίζεο 

ζπκκόξθσζε : ΝΑΙ ζηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη παξαπέκπεη ζην έληππν 

48 ζει.11,παξ.2.4. ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο. Αθόκε ζηελ παξ.14 ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο δειώλεηαη όηη: “ηα θαζίζκαηα ησλ θαζεκέλσλ επηβαηώλ 

είλαη 25 (23 ζηαζεξά θαη 2 αλαδηπισκέλα)……..” θαη αθόκε “…..ζην εζσηεξηθό 

ηνπ ιεσθνξείνπ ..…..δηαζέηνπλ ηθαλό αξηζκό ρεηξνιαβώλ γηα ηε ζηήξημε 

ηνπιάρηζηνλ 36 όξζησλ επηβαηώλ.” Παξαπέκπεη δε ζην έληππν 48 

ζει.11παξ.2.4. ύκθσλα ινηπόλ κε ηνλ πίλαθα 2.4 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ιεσθνξείνπ ,πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία […] (έληππν 48, ζει.11), αλ ζην 

ζάιακν επηβαηώλ ε επηινγή ρσξεηηθόηεηαο θαζεκέλσλ επηβαηώλ είλαη 23 

ζηαζεξά θαζίζκαηα θαη 2 αλαδηπισκέλα (ζύλνιν θαζεκέλσλ επηβαηώλ 25), 

ηόηε δελ ρσξάεη ην ακαμίδην ΑΜΔΑ θαη ν αξηζκόο ησλ όξζησλ επηβαηώλ είλαη 

31. Γηα λα ρσξέζεη ην ακαμίδην ΑΜΔΑ (ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ), ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 23 ζέζεηο θαζεκέλσλ θαη 27 όξζησλ, 

ζπλ ηνλ νδεγό, ζύλνιν δειαδή επηβαηώλ 52 …». 

27. Δπεηδή θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνπαξαηεζείζα ζπκπιεξσκαηηθή 

αηηηνινγία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνθχπηεη φηη πθίζηαηαη αλαληηζηνηρία ηεο 

δήισζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζρέζε κε ηηο εξγνζηαζηαθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

νρήκαηνο, ε δε δήισζε ζπκκφξθσζεο ηεο πξνζθεχγνπζαο κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο δελ επαιεζεχεηαη, γεγνλφο πνπ δελ 
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πξνζβάιιεηαη κε ηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή θαη ζπλεπψο ηεθκαίξεηαη φηη 

ζπλνκνινγείηαη απφ ηελ πξνζθεχγνπζα . 

28. Δπεηδή θαη obiter dictum, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη εθφζνλ ν 

ηξίηνο, απηφο, ιφγνο απφξξηςεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο πξνζθεχγνπζαο 

είλαη νξζφο, ε πξνζβαιιφκελε δελ ζα πξέπεη λα αθπξσζεί, αθνχ φηαλ ε 

δηνηθεηηθή πξάμε είλαη λφκηκε κε άιιε αηηηνινγία, ην θχξνο ηεο δελ ζίγεηαη 

(ηΔ 2239/1970, 4698/1988, ΓΠξΘεζ 71/2000), ζε θάζε, δε, πεξίπησζε 

αθφκα θαη ε ελδερφκελε πιεκκειήο αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιφκελεο δελ έρεη 

επίπησζε ζην θχξνο απηήο, εάλ νξζψο απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο σο απαξάδεθηε, φηαλ γίλεηαη δεθηφ φηη θαη κε ηελ κε 

νξζή αηηηνινγία ε πξνζβαιιφκελε είλαη νξζή σο πξνο ην δηαηαθηηθφ ηεο (βι. 

Μ. Πηθξακέλνο, Η αηηηνινγία ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη ν αθπξσηηθφο 

δηθαζηηθφο έιεγρνο, εθδ. άθθνπια, 2012, ζει. 344 επφκ.). 

29. Δπεηδή θαη φζνλ αθνξά ηηο αηηηάζεηο ηεο Πξνζθεχγνπζαο πνπ 

ζηξέθνληαη θαηά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ακθηζβεηψληαο είηε ηε 

ζθνπηκφηεηά ηνπο είηε εξκελεχνληαο απηέο ηεινινγηθά, ήηνη ζε πνην 

απνηέιεζκα θαηαηείλνπλ, θαη φρη γξακκαηηθά, δειαδή πνην αθξηβψο είλαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζε απηέο, ζα πξέπεη λα 

γίλεη δεθηφ φηη αλεπηθαίξσο - θαη θαη΄αθνινπζίαλ - απαξαδέθησο 

πξνβάιινληαη. Καη ηνχην δηφηη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη θαη’ αλαινγία κε ηα παγίσο θξηζέληα απφ ηε 

λνκνινγία ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 3886/2010 (ηΔ 219/2011, 884, 333, 

140/2010, 11016/2009) πνπ γίλεηαη δεθηφ φηη νκνίσο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ λ. 4412/2016 θαη δε γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνβιεθζείζαο ζε απηέο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, δηα ηεο νπνίαο 

επηδηψθεηαη ε εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζην θαηάιιειν 

εθάζηνηε ρξνληθφ ζεκείν, ψζηε αθελφο κελ λα δηαηάζζνληαη επηθαίξσο ηα 

αλαγθαία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε 

δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ ηθαλψλ λα βιάςνπλ ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, αθεηέξνπ δε λα κελ παξαθσιχεηαη, θαηά ηξφπν πνπ 

ππεξβαίλεη ην αλαγθαίν κέηξν, ε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ αδηθαηνιφγεηε παξάηαζε ηεο εθθξεκφηεηαο 

ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα 
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γίλεη δεθηφ φηη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηζρχεη ν θαλφλαο ηεο, θαηά ζηάδηα, 

πξνβνιήο ησλ ιφγσλ, ήηνη ιφγνη πνπ αθνξνχλ ζε πξνγελέζηεξν ζηάδην δελ 

κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν, αιιά ζα πξέπεη λα 

πξνβάιινληαη επηθαίξσο (ΔΑ ηΔ 207/2002, 295/2003, 602/2003, 884/2003, 

69/2005, 1032/2005, 245/2011 θ.ά.). Η αξρή απηή, ηεο επίθαηξεο θαη 

απηνηεινχο πξνζβνιήο ησλ βιαπηηθψλ πξάμεσλ φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ εληάζζεηαη ζηνπο αξλεηηθνχο φξνπο ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο, 

απνθιείνληαο ηνλ παξεκπίπηνληα έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ιφγσλ απηψλ 

κε ηελ επθαηξία ηεο πξνζβνιήο ησλ κεηαγελέζηεξσλ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

(ΔΑ ηΔ 305/2011, 65/2012). Δπηπξνζζέησο θαη επί δηαθεξχμεσλ γίλεηαη 

δεθηφ φηη εθφζνλ έρνπλ ππνβιεζεί νη πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

παξαδεθηή ε πξνζβνιή φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε 

θαηάζεζε επηθχιαμεο (ΔΑ ηΔ 957/2003, 386/2005, 1122/2008), 

πξνυπφζεζε πνπ ελ πξνθεηκέλσ δελ πιεξνχηαη, αθνχ σο θαη ν ίδηνο ν 

πξνζθεχγσλ ζπλνκνινγεί, έρεη απνδερηεί αλεπηθπιάθησο ηνπ φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ πθίζηαηαη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ λα 

ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκφηεηα φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο κε ηελ επθαηξία ηεο 

πξνζβνιήο κεηαγελέζηεξεο βιαπηηθήο γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπ πξάμεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, σο ελ πξνθεηκέλσ, φπνπ αλεπηθαίξσο πξνβάιινληαη ζην 

παξφλ ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ιφγνη πνπ θαη’ νπζίαλ ζηξέθνληαη θαη 

θαηά ηεο Γηαθήξπμεο. 

30. Δπεηδή, θαη’αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 

ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκε. 

31. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν 

πνπ θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 

217951639958 0807 0040) πνζνχ 1.451,60 €, ζα πξέπεη λα θαηαπέζεη, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ 

Π.Γ. 39/2017. 

32. Δπεηδή, ην αίηεκα ηεο παξεκβαίλνπζαο πεξί δηαηήξεζεο ηζρχνο 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο πξέπεη λα γίλεη δεθηφ, ελψ απηφ πεξί επηβνιήο 

ησλ εμφδσλ ηεο ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο απνξξίπηεηαη σο λφκσ θαη 
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νπζία αβάζηκν, αθνχ νπδέλ έξεηζκα έρεη ζην Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147 

Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) θαη ζην Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ Α΄ 64 

«Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ»). 

 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

 

Απνξξίπηεη ηελ ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.  

Γέρεηαη κεξηθψο ηελ Παξέκβαζε. 

Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ, 

(ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 217951639958 0807 0040) πνζνχ 

1.451,60 €. 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 16 Ινπιίνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 23 Ινπιίνπ 

2018.  

 

                 Ο Πρόεδρος                                                   Η Γραμμαηέας   

 

Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης                Γεωργία Παν. Νηεμερούκα 

 

 

 


