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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 13 Ιουνίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Αγγελική Πουλοπούλου Πρόεδρος, Πηνελόπη-Νεκταρία Ταμανίδη Εισηγήτρια 

και Εμμανουέλα Σωτηροπούλου, Μέλος. Με την Πράξη Προέδρου ΑΕΠΠ 

32/2019, η ορισθείσα ως άνω Εισηγήτρια αντικαταστάθηκε για τη σύνταξη και 

την έκδοση της Απόφασης, από το Μέλος του Κλιμακίου Μιχαήλ 

Διαθεσόπουλο, λόγω κωλύματός της. 

Για να εξετάσει την από 15-5-2019 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

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

581/16-5-2019 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…», νομίμως 

εκπροσωπουμένου. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «ΔΗΜΟΣ …», νομίμως 

εκπροσωπουμένης. 

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

νομίμως εκπροσωπουμένου. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της κοινοποιηθείσας σε αυτόν από 6-5-2019 υπ’ αριθμ. …/2019 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, καθ’ ο μέρος δι’ αυτής εκρίθη ως αποδεκτή 

η προσφορά του παρεμβαίνοντος στην Ομάδα Γ με επιμέρους εκτιμώμενη άνευ 

ΦΠΑ αξίας 195.144,00 ευρώ στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης συνολικής εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 308.750,00 ευρώ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ …» που προκηρύχθηκε με τη με αρ. πρωτ. 
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…/31-10-2018 διακήρυξη, που απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 31-

10-2018 και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 7-11-2018 με Μοναδικό ΑΔΑΜ … 

και στο ΕΣΗΔΗΣ την 7-11-2018 με συστημικό α/α … και δη επί της Ομάδας Γ 

αυτής με επιμέρους εκτιμώμενη άνευ ΦΠΑ αξίας 195.144,00 ευρώ.  

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της Προσφυγής κατεβλήθη το κατ’ άρ. 5 

ΠΔ 39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο (με αρ. …, ποσού 975,72 

ευρώ), φέρει δε την ένδειξη «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ». 

2. Επειδή, η εμπροθέσμως ασκούμενη την 15-5-2019, κατόπιν της 

από 6-5-2019 κοινοποίησης της προσβαλλομένης, προσφυγή εμπίπτει βάσει 

της εκτιμώμενης αξίας της όλης διακήρυξης και του χρόνου αποστολής προς 

δημοσίευση στην ΕΕΕΕ. Στρέφεται δε κατά εκτελεστής πράξης περάτωσης 

σταδίων δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και οικονομικών 

προσφορών, ως και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, ο δε προσφεύγων που 

μετείχε με αποδεκτή προσφορά στην Ομάδα Γ, πλην όμως κατετάγη δεύτερος 

κατά σειρά μειοδότης μετά από αυτόν, μετ’ εννόμου συμφέροντος αιτείται την 

ακύρωση της προσβαλλομένης καθ’ ο μέρος έκρινε τον παρεμβαίνοντα ως 

αποδεκτό, αφού συνεπεία της αποδοχής αυτής εξάλλου, τον ανακήρυξε ως 

προσωρινό ανάδοχο στην ως άνω Ομάδα. Ο δε παρεμβαίνων ομοίως 

εμπροθέσμως ασκεί την από 27-5-2019 παρέμβασή του κατόπιν της από 16-5-

2019 κοινοποίησης σε αυτόν της προσφυγής (κατά παρέκταση της προθεσμίας 

στην αμέσως επόμενη, από την καταρχήν καταληκτική αυτής, εργάσιμη ημέρα, 

ΔΕφΠατρ Ν39/2017), μετ’ εννόμου συμφέροντος αιτούμενος την απόρριψη της 

προσφυγής, αφού αυτή αιτείται την ακύρωση της δικής του αποδοχής. 

Απορριπτέος δε τυγχάνει ο ισχυρισμός του παρεμβαίνοντος περί ελλείψεως 

εννόμου συμφέροντος του προσφεύγοντος, επί τη βάσει επικαλούμενου εκ του 

παρεμβαίνοντος λόγου αποκλεισμού της προσφοράς του προσφεύγοντος. 

Τούτο διότι προεχόντως, ο προσφεύγων εκρίθη αποδεκτός εκ της 

προσβαλλομένης και η ΑΕΠΠ δεν δύναται καθ’ υπέρβαση της αρμοδιότητάς της 
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και υπεισερχόμενη σε αυτήν της αναθέτουσας, να προβεί σε παρεμπίπτοντα το 

πρώτον κρίση επί του παραδεκτού της όλης προσφοράς αυτού και άρα σε 

παρεμπίπτοντα έλεγχο της όλης ορθότητας και κύρους της προσβαλλομένης 

και της αξιολόγησης του προσφεύγοντος εκ της αναθέτουσας (και δη επί 

εξέτασης ανοιχθείσας κατόπιν δικής του προσφυγής), υπό τη δικαιολογία 

ελέγχου του εννόμου συμφέροντός του, προκειμένου να εξετάσει επί της ουσίας 

την προσφυγή του. Αντίθετα, αν τυχόν γίνει δεκτή η προσφυγή και ακυρωθεί η 

προσβαλλομένη καθ’ ο μέρος έκρινε ως αποδεκτό τον παρεμβαίνοντα, τότε 

αυτός θα αποκτήσει το πρώτον έννομο συμφέρον προς προσβολή της 

συμμορφωτικής προς την Απόφαση της ΑΕΠΠ, πράξη της προσβαλλομένης και 

προς ακύρωσή της, κατά το μέρος της αποδοχής του νυν προσφεύγοντος. 

Επομένως, τόσο η προσφυγή, όσο και η παρέμβαση πρέπει να γίνουν τυπικά 

δεκτές και να εξεταστούν περαιτέρω κατ’ ουσία. 

3. Επειδή, με τον πρώτο λόγο της προσφυγής ο προσφεύγων 

επικαλείται ότι ο παρεμβαίνων κατέθεσε πιστοποιητικό εγγραφής του στο οικείο 

επιμελητήριο που δεν πληροί την προϋπόθεση κάλυψης σχετικού αντικειμένου 

δραστηριότητας με αυτό του διαγωνισμού, διότι τούτο δεν αφορά εμπροία και 

τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και υπηρεσίες πιστοποίησης, αλλά 

«ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 

Ή ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ». Κατά το δε άρθρο 3ο της διακήρυξης 

“Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε 

περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά α), β), γ) 

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 

και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 

άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

Δημοσίων συμβάσεων. σε κράτος-μέλος του Οικονομικού Χώρου πρόσωπα σε 

κράτος-μέλος Ευρωπαϊκού εγκατεστημένα της σε: Ένωσης, (Ε.Ο.Χ.), και εφόσον 

όλοι οι παραπάνω (α,β,γ,δ) έχουν σχετικό αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του 

διαγωνισμού.”.Πλην όμως, η διακήρυξη ουδόλως απαίτησε να ασκεί ο 
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προσφέρων και άρα να καλύπτει το πιστοποιητικό επιμελητηρίου του, 

δραστηριότητα που έχει ειδικώς και κατά στενό τρόπο διατυπωθείσα περιγραφή 

αντίστοιχη ή ίδια με το φυσικό αντικείμενο, αλλά απαίτησε να είναι σχετική με το 

φυσικό αντικείμενο, ήτοι να καλύπτει το τελευταίο. Η ως άνω αναγραφείσα 

δραστηριότητα αφενός αφορά εμπορία, δηλαδή προμήθεια αγαθών, αφετέρου 

προς δημόσιους φορείς, μεταξύ των οποίων και οι ΟΤΑ, όπως η νυν 

αναθέτουσα. Άρα, το συγκεκριμένο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο που 

αφορά προμήθεια μιας σειράς αγαθών που καταγράφονται στην Ομάδα Γ, δεν 

προκύπτει ότι δεν καλύπτεται και δεν υπάγεται στην έννοια της χονδρικής 

προμήθειας ΟΤΑ με πάσης φύσεως αγαθά, μεταξύ των οποίων και αυτά της 

Ομάδας Γ της διακήρυξης, που συνίστανται κατ’ ακρίβεια σε ελαστικούς χυτούς 

τάπητες, βότσαλα και πλακίδια ασφαλείας. Περαιτέρω, η αναφορά των κωδικών 

CPV στις διακηρύξεις σκοπούν στην προώθηση της ενημέρωσης του 

επιχειρηματικού κοινού και των ενδιαφερομένων προς συμμετοχή ως προς την 

ανά περίπτωση διαδικασία, στο πλαίσιο δημοσιεύσεώς της στην ΕΕΕΕ και σε 

κάθε περίπτωση δεν αποτελούν ούτε στενό, αποκλειστικό και δεσμευτικό 

προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου της όποιας διαδικασίας ούτε επάγονται 

έννομες συνέπειες ως προς  τη φύση και το αντικείμενό της, πολλώ δε μαλλον, 

ούτε δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο ερμηνείας προς εξαγωγή λόγων 

αποκλεισμού προσφορών, οι οποίοι δεν συνάγονται με σαφήνεια από το 

κανονιστικό περιεχόμενο της διακήρυξης, εν γένει δε έχουν όλως πληροφοριακό 

χαρακτήρα χωρίς έννομες επιπτώσεις. Τούτο δε ενισχύεται εκ του ότι υφίσταται 

πλήθος τέτοιων κωδικών, εκ των οποίων μεγάλο μέρος συνιστούν 

υποκατηγορίες ή αναπεριγραφή με άλλες λέξεις και διατυπώσεις, συγγενείες ή 

παραπλήσεις άλλων κωδικών, ενώ πλήθος εξ αυτών αλληλεπικαλύπτονται, 

πράγμα εύλογο αφού σκοπούν σε επικοινωνιακή περιγραφή και πληροφόρηση 

του κοινού και όχι στη θέσπιση όρων και δη επί ποινή αποκλεισμού της 

διαδικασίας. Όσα δε ο προσφεύγων επικαλείται περί υπηρεσιών πιστοποίησης, 

οι οποίες δεν καλύπτονται από την επαγγελματική δραστηριότητα του 

παρεμβαίνοντος είναι εξίσου απορριπτέα, αφού κατά τη σελ. 16 της διακήρυξης 

ως προς την Ομάδα Γ, ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας θα 

μεριμνήσει μεν για την πιστοποίηση της κάθε μίας παιδικής χαράς ως προς τον 

εξοπλισμό, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, 

χρησιμοποιώντας διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Δηλαδή, ο ανάδοχος θα 
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αναλάβει με δικό του κόστος και πρωτοβουλία να παραδώσει την παιδική χαρά 

πιστοποιημένη, ήτοι να μεριμνήσει ώστε αυτή κατά νόμο να πιστοποιηθεί από 

αρμόδιο φορέα και όχι να προβεί ο ίδιος ως πιστοποιητής σε τέτοια 

πιστοποίηση. Επομένως, ο πρώτος λόγος της προσφυγής πρέπει να 

απορριφθεί. 

4. Επειδή, με τον δεύτερο λόγο της προσφυγής ο προσφεύγων 

επικαλείται απουσία δήλωσης στήριξης στην ικανότητα τρίτου οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά τον παρεμβαίνοντα και τα προσόντα του οικονομικού 

φορέα “…” βάσει των οποίων ο παρεμβαίνων υπέβαλε προσφορά. Ειδικότερα, 

μάλιστα, επικαλείται ότι προκύπτει πως ο παρεμβαίνων θα πρέπει να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας στον ως άνω οικονομικό φορέα σειρά εργασιών που 

αφορούν τα κεφ. 26, 27, 28, 29 και 30 της Ομάδας Γ που σωρευτικά 

υπερβαίνουν σε αξία το 30% της συνολικής αξίας της Ομάδας, πράγμα που ο 

παρεμβαίνων όφειλε να δηλώσει στο δικό του ΕΕΕΣ, ενώ όφειλε να υποβάλει 

και ΕΕΕΣ του ίδιου του ως άνω οικονομικού φορέα, άλλως, αν υποτεθεί ότι 

ελήφθη υπόψη ότι ο παρεμβαίνων θα διαστρώσει με δικές του δυνάμεις το χυτό 

δάπεδο επί τόπου του έργου, τότε δεν πληροί τις προδιαγραφές, αφού τα οικεία 

πιστοποιητικά που απαιτούνται δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του. Ο δε 

παρεμβαίνων επικαλείται ότι ο ως άνω οικονομικός φορέας αποτελεί απλό 

προμηθευτή του και δεν υποκρύπτεται καμία σχέση υπεργολαβίας μαζί του ούτε 

αποτελείκ τρίτο οικονομικό φορέα του άρ. 78 Ν. 4412/2016.  

5. Επειδή, κατά τα σημ. 22 επ. του ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης ορίζεται 

ότι «22. Τα ελαστικά πλακίδια και τα ελαστικά χυτά δάπεδα ασφαλείας θα 

τοποθετηθούν από εξειδικευμένα συνεργεία και θα συνοδεύονται από ελάχιστη 

διετή εγγύηση από το χρόνο εγκατάστασής τους τόσο για τη φθορά (επιφανειακή 

φθορά μερική ή ολική, απότμηση κλπ.), όσο και για την τοποθέτηση (τυχόν 

αποκόλληση κ.α.). ... 24. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου της ομάδας Γ 

περιλαμβάνονται επιπλέον τα παρακάτω:η αποξήλωση όλων των υφιστάμενων 

ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και η αποξήλωση τμημάτων των υφιστάμενων 

χυτών ελαστικών δαπέδων σε συνεννόηση με την Επιτροπή Παραλαβής, η 

μεταφορά προς αποθήκευση σε χώρους που θα υποδειχθούν από την 

Επιτροπή Παραλαβής 30μ2 περίπου από τα αποξηλωμένα ελαστικά πλακίδια 
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ασφαλείας που θα αποξηλωθούν με προσοχή και εφόσον βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση, η εξασφάλιση δαπέδου ασφαλείας στους χώρους ασφαλείας των 

υφιστάμενων οργάνων που διατηρούνται με έντεχνη επέκταση αυτού σε 

οποιοδήποτε σχήμα και όλα τα υλικά και εργασίες που αυτό συνεπάγεται 

(καθαίρεση πλακών, σκυροδετήσεις, τσιμεντοκονίες κλπ.), ο καθαρισμός και η 

κατάλληλη προετοιμασία (τρίψιμο, ισοπέδωση, συμπλήρωση, αστάρωμα κλπ.) 

της υφιστάμενης τσιμεντόπλακας ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή τοποθέτηση και 

πρόσφυση του ελαστικού χυτού δαπέδου ή των νέων ελαστικών πλακιδίων, η 

επιβεβαίωση της κλίσης της υφιστάμενης πλάκας ώστε να τοποθετηθούν τα 

πλακίδια με την κατάλληλη φορά και την κατάλληλη διάταξη (κάθε δεύτερη σειρά 

ξεκινά σε μισή πλάκα), καθώς και οι όποιες επεμβάσεις απαιτούνται κατά 

περίπτωση για την απορροή των ομβρίων (οπές στην τσιμεντόπλακα ή σε 

τοιχεία, δημιουργία κλίσης κλπ.) τόσο στα χυτά όσο και στα ελαστικά πλακίδια 

ασφαλείας, η χρήση ξυλοτύπων, καμπύλων ή μη, για τη δημιουργία σχεδίων και 

αλλαγών χρωματισμού στα προς προμήθεια χυτά ελαστικά δάπεδα, όπως θα 

υποδειχθεί από τα σχέδια της Τεχν.Υπηρεσίας ή θα προταθεί από τον ανάδοχο, 

καθώς και για την ενδεχόμενη προστασία των ξύλινων κολωνών των 

υφιστάμενων οργάνων από τη διάβρωση, η ομαλή προσαρμογή τυχόν 

ανισοσταθμιών στα όρια των νέων δαπέδων με τα υφιστάμενα περιμετρικά 

στοιχεία εγκιβωτισμού, όπου απαιτείται, με τη χρήση ειδικών τεμαχίων για τα 

ελαστικά πλακίδια ασφαλείας ή άλλο αισθητικά και τεχνικά αποδεκτό τρόπο, ή με 

την κατάλληλη διαμόρφωση με κλίση του νέου χυτού ελαστικού δαπέδου. Με 

ομαλή κατάλληλη κλίση (~5%) και στις κατάλληλες θέσεις θα αντιμετωπιστούν 

και οι ανισοσταθμίες εντός των περιοχών των οργάνων όπως σε κάποιες 

περιπτώσεις προκύπτουν από το διαφορετικό ύψος πτώσης που καλείται να 

καλύψει το δάπεδο εξαιτίας των προς τοποθέτηση οργάνων. Σε κάθε 

περίπτωση, οι κλίσεις θα δίνονται εκτός των χώρων ασφαλείας των οργάνων, οι 

οποίοι πρέπει να έχουν ίδια στάθμη σε όλη την επιφάνειά τους. η απομάκρυνση 

της υφιστάμενης άμμου από τις αμμοδόχους των παιδικών χαρών έως το 

απαιτούμενο από τα ΕΝ1176-1 και ΕΝ1177 βάθος, μετρούμενο από την ένδειξη 

τελικού δαπέδου του κάθε οργάνου, συμπεριλαμβανομένων 

φορτοεκφορτώσεων, σταλίας αυτοκινήτων κλπ., η καθαίρεση εντός των 

ανωτέρω αμμοδόχων πλεοναζόντων σκυροδεμάτων ή επικίνδυνων στοιχείων 

που τυχόν αποκαλυφθούν μετά την απομάκρυνση της άμμου. Με το πέρας των 
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εκάστοτε εργασιών απαιτείται καθαρισμός και απομάκρυνση των μπάζων από το 

χώρο της παιδικής χαράς την ίδια ημέρα.», ενώ τα κεφάλαια 26-30 του φυσικού 

αντικειμένου της Ομάδας Γ περιγράφονται αναλυτικά ως εξής «26. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΧΥΤΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ για προστασία από ύψος πτώσης έως 1300 mm τουλάχιστον 

ή ισοδύναμος: Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση με την κατάλληλη 

προετοιμασία του υφιστάμενου υποβάθρου σύμφωνα με τους γενικούς και 

ειδικούς όρους της παρούσας μελέτης χυτού δαπέδου ασφαλείας από 

ανακυκλωμένο ελαστικό, που θα εξασφαλίζει προστασία από ύψος πτώσης έως 

1300mm τουλάχιστον. Δάπεδο πιστοποιημένο κατά ΕΝ1177, ΕΝ1176-1 και 

ΕΝ71-3. Το δάπεδο θα αποτελείται από δύο στρώσεις χυτές επί τόπου. Η κάτω 

στρώση, πάχους 10mm λιγότερο από το συνολικό πάχος του δαπέδου, 

κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου μαύρου ελαστικού (…) και 

κόλλας πολυουρεθάνης με τη χρήση κατάλληλων οδηγών. Η πάνω τελική 

στρώση, ελάχιστου πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα έγχρωμων 

κόκκων φυσικού ελαστικού (…) κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης (σε 

σχήματα και χρωματισμούς επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής) και ειδικής 

κόλλας πολυουρεθάνης για εξαιρετική σταθερότητα χρώματος στην UV 

ακτινοβολία. Τόσο η υφιστάμενη πλάκα σκυροδέματος όσο και η πρώτη στρώση 

επαλείφονται με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για τη σωστή πρόσφυση 

των στρώσεων. Το δάπεδο θα διαστρωθεί χυτό επί τόπου του έργου σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Περιλαμβάνεται η πιστοποίηση του χυτού 

δαπέδου κατά ΕΝ1177, ΕΝ1176-1 και ΕΝ71-3 όπως ισχύουν κατά την 

εγκατάσταση (επιτόπιο HIC test μετά την τοποθέτηση, πιστοποιητικά 

εργαστηρίων κλπ.). 27. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΥΤΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ για προστασία από 

ύψος πτώσης έως 1500mm τουλάχιστον ή ισοδύναμος: Προμήθεια και πλήρης 

τοποθέτηση με την κατάλληλη προετοιμασία του υφιστάμενου υποβάθρου 

σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας μελέτης χυτού 

δαπέδου ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό, που θα εξασφαλίζει 

προστασία από ύψος πτώσης έως 1500mm τουλάχιστον. Δάπεδο 

πιστοποιημένο κατά ΕΝ1177, ΕΝ1176-1 και ΕΝ71-3.Το δάπεδο θα αποτελείται 

από δύο στρώσεις χυτές επί τόπου. Η κάτω στρώση, πάχους 10mm λιγότερο 

από το συνολικό πάχος του δαπέδου, κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων 

ανακυκλωμένου μαύρου ελαστικού (…) και κόλλας πολυουρεθάνης με τη χρήση 

κατάλληλων οδηγών. Η πάνω τελική στρώση, ελάχιστου πάχους 10mm, 
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κατασκευάζεται από μίγμα έγχρωμων κόκκων φυσικού ελαστικού (…) 

κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης (σε σχήματα και χρωματισμούς 

επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής) και ειδικής κόλλας πολυουρεθάνης για 

εξαιρετική σταθερότητα χρώματος στην UV ακτινοβολία. Τόσο η υφιστάμενη 

πλάκα σκυροδέματος όσο και η πρώτη στρώση επαλείφονται με ειδικό αστάρι 

πολυουρεθανικής βάσης για τη σωστή πρόσφυση των στρώσεων.Το δάπεδο θα 

διαστρωθεί χυτό επί τόπου του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κατασκευαστή. Περιλαμβάνεται η πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά 

ΕΝ1177, ΕΝ1176-1 και ΕΝ71-3 όπως ισχύουν κατά την εγκατάσταση (επιτόπιο 

HIC test μετά την τοποθέτηση, πιστοποιητικά εργαστηρίων κλπ.). 28. 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΥΤΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ για προστασία από ύψος πτώσης έως 1800mm 

τουλάχιστον ή ισοδύναμος: Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση με την 

κατάλληλη προετοιμασία του υφιστάμενου υποβάθρου σύμφωνα με τους 

γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας μελέτης χυτού δαπέδου ασφαλείας 

από ανακυκλωμένο ελαστικό, που θα εξασφαλίζει προστασία από ύψος πτώσης 

έως 1800mm τουλάχιστον. Δάπεδο πιστοποιημένο κατά ΕΝ1177, ΕΝ1176-1 και 

ΕΝ71-3. Το δάπεδο θα αποτελείται από δύο στρώσεις χυτές επί τόπου. Η κάτω 

στρώση, πάχους 10mm λιγότερο από το συνολικό πάχος του δαπέδου, 

κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου μαύρου ελαστικού (…) και 

κόλλας πολυουρεθάνης με τη χρήση κατάλληλων οδηγών. Η πάνω τελική 

στρώση, ελάχιστου πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα έγχρωμων 

κόκκων φυσικού ελαστικού (…) κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης (σε 

σχήματα και χρωματισμούς επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής) και ειδικής 

κόλλας πολυουρεθάνης για εξαιρετική σταθερότητα χρώματος στην UV 

ακτινοβολία. Τόσο η υφιστάμενη πλάκα σκυροδέματος όσο και η πρώτη στρώση 

επαλείφονται με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για τη σωστή πρόσφυση 

των στρώσεων. Το δάπεδο θα διαστρωθεί χυτό επί τόπου του έργου σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Περιλαμβάνεται η πιστοποίηση του χυτού 

δαπέδου κατά ΕΝ1177, ΕΝ1176-1 και ΕΝ71-3 όπως ισχύουν κατά την 

εγκατάσταση (επιτόπιο HIC test μετά την τοποθέτηση, πιστοποιητικά 

εργαστηρίων κλπ.). 29. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΥΤΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ για προστασία από 

ύψος πτώσης έως 2200mm τουλάχιστον ή ισοδύναμος: Προμήθεια και πλήρης 

τοποθέτηση με την κατάλληλη προετοιμασία του υφιστάμενου υποβάθρου 

σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας μελέτης χυτού 
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δαπέδου ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό, που θα εξασφαλίζει 

προστασία από ύψος πτώσης έως 2200mm τουλάχιστον. Δάπεδο 

πιστοποιημένο κατά ΕΝ1177, ΕΝ1176-1 και ΕΝ71-3. Το δάπεδο θα αποτελείται 

από δύο στρώσεις χυτές επί τόπου. Η κάτω στρώση, πάχους 10mm λιγότερο 

από το συνολικό πάχος του δαπέδου, κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων 

ανακυκλωμένου μαύρου ελαστικού (…) και κόλλας πολυουρεθάνης με τη χρήση 

κατάλληλων οδηγών. Η πάνω τελική στρώση, ελάχιστου πάχους 10mm, 

κατασκευάζεται από μίγμα έγχρωμων κόκκων φυσικού ελαστικού (…) 

κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης (σε σχήματα και χρωματισμούς 

επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής) και ειδικής κόλλας πολυουρεθάνης για 

εξαιρετική σταθερότητα χρώματος στην UV ακτινοβολία. Τόσο η υφιστάμενη 

πλάκα σκυροδέματος όσο και η πρώτη στρώση επαλείφονται με ειδικό αστάρι 

πολυουρεθανικής βάσης για τη σωστή πρόσφυση των στρώσεων. Το δάπεδο 

θα διαστρωθεί χυτό επί τόπου του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κατασκευαστή. Περιλαμβάνεται η πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά 

ΕΝ1177, ΕΝ1176-1 και ΕΝ71-3 όπως ισχύουν κατά την εγκατάσταση (επιτόπιο 

HIC test μετά την τοποθέτηση, πιστοποιητικά εργαστηρίων κλπ.). 30. 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΥΤΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ για προστασία από ύψος πτώσης έως 2700mm 

τουλάχιστον ή ισοδύναμος: Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση με την 

κατάλληλη προετοιμασία του υφιστάμενου υποβάθρου σύμφωνα με τους 

γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας μελέτης χυτού δαπέδου ασφαλείας 

από ανακυκλωμένο ελαστικό, που θα εξασφαλίζει προστασία από ύψος πτώσης 

έως 2700mm τουλάχιστον. Δάπεδο πιστοποιημένο κατά ΕΝ1177, ΕΝ1176-1 και 

ΕΝ71-3. Το δάπεδο θα αποτελείται από δύο στρώσεις χυτές επί τόπου. Η κάτω 

στρώση, πάχους 10mm λιγότερο από το συνολικό πάχος του δαπέδου, 

κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου μαύρου ελαστικού (SBR) και 

κόλλας πολυουρεθάνης με τη χρήση κατάλληλων οδηγών. Η πάνω τελική 

στρώση, ελάχιστου πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα έγχρωμων 

κόκκων φυσικού ελαστικού (…) κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης (σε 

σχήματα και χρωματισμούς επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής) και ειδικής 

κόλλας πολυουρεθάνης για εξαιρετική σταθερότητα χρώματος στην UV 

ακτινοβολία. Τόσο η υφιστάμενη πλάκα σκυροδέματος όσο και η πρώτη στρώση 

επαλείφονται με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για τη σωστή πρόσφυση 

των στρώσεων. Το δάπεδο θα διαστρωθεί χυτό επί τόπου του έργου σύμφωνα 
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με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Περιλαμβάνεται η πιστοποίηση του χυτού 

δαπέδου κατά ΕΝ1177, ΕΝ1176-1 και ΕΝ71-3 όπως ισχύουν κατά την 

εγκατάσταση (επιτόπιο HIC test μετά την τοποθέτηση, πιστοποιητικά 

εργαστηρίων κλπ.).». Κατά το δε άρ. 7 της διακήρυξης και το σημ. 11 του 

ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ επιπλέον όσων άλλων απαιτούνται 

για την Ομάδα Γ, απαιτούνται και τα εξής « Για τα προσφερόμενα είδη τεχνητών 

δαπέδων – επιφανειών πτώσης (χυτά ελαστικά δάπεδα και ελαστικά πλακίδια 

ασφαλείας):α. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ1176-1 και ΕΝ1177 όπως ισχύουν ή άλλων 

τουλάχιστον ισοδύναμων από διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό φορέα ελέγχου, 

σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 11 της υπ’ αριθμ. 28492/09 Υπουργικής απόφασης 

(ΦΕΚ931Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 27934/14 

απόφαση (ΦΕΚ2029Β). β. Αποδεικτικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 ή άλλου ισοδύναμου – φύλλο αναφοράς αναλύσεων από 

εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό. γ. Φύλλο 

ελέγχου χημικών αναλύσεων για την περιεκτικότητα που αφορά στους 

Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (…) και η οποία θα πρέπει να 

είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς 

και ο τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ.».  Κατά τα ανωτέρω, οι υπό 

26-30 ελαστικοί τάπητες είναι «χυτοί», δηλαδή αποτελούν εμπορικά προϊόντα 

(«μοντέλα») που ο κατασκευαστής τους τα κατασκευάζει σε δείγμα με 

συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που ελέγχονται ως 

εμπορικά διακινούμενα μοντέλα, με βάση τέτοιο δείγμα ολοκληρωμένου 

προϊόντος ως προς την πλήρωση των προδιαγραφών ασφαλείας των ως άνω 

αναφερόμενων προτύπων, ενώ προμηθεύει με τα υλικά που τα απαρτίζουν 

(κόλλες, πολυουρεθάνες, ελαστικά, χρώματα) τρίτους οι οποίοι προσαρμόζουν 

και εφαρμόζουν αυτά επιτόπου στις επιφάνειες εφαρμογής, με τρόπο σύμφωνο 

με τις οικείες οδηγίες του κατασκευαστή, κατά τα ρητά ανωτέρω προβλεπόμενα, 

και τέτοιο ώστε η διάστρωσή τους να καταλήγει στο ολοκληρωμένο προϊόν, που 

πάντως είναι αυτό που προδιαγράφεται και πιστοποιείται στις αντίστοιχες 

τεχνικές περιγραφές μοντέλου και πιστοποιήσεις του κατασκευαστή. Επιπλέον, 

κατά τη διακήρυξη, αφού ο ανά περίπτωση χυτός ελαστικός τάπητας χυθεί και 

διαστρωθεί, στη συνέχεια με ευθύνη του αναδόχου εγκαταστάτη λαμβάνει χώρα 

η πιστοποίηση με βάση τόσο τις καταρχήν προδιαγραφές του προϊόντος, όσο 
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και τα τελικά χαρακτηριστικά του όπως εγκαταστάθηκε εν τέλει, που πρέπει να 

συμφωνούν με τις καταρχήν προδιαγραφές, οι οποίες εξάλλου είχαν κατά το 

δείγμα κατασκευαστή πιστοποιηθεί ως συμμορφούμενες με τα οικεία πρότυπα, 

με τα οποία κατ’ αποτέλεσμα πρέπει να συμφωνεί και η τελική εγκατάσταση. 

Δεν προκύπτει δε ότι από τους όρους της προκείμενης διακήρυξης απαιτήθηκε, 

οι μετέχοντες να είναι υποχρεωτικά αυτοί καθαυτοί οι κατασκευαστές των χυτών 

προϊόντων, αντίθετα επετράπη ο διαγωνιζόμενος να υποβάλει προσφορά με 

βάση προϊόντα που του προμηθεύει τρίτος προμηθευτής και τα οποία θα 

εγκαταστήσει ο ίδιος ο προσφέρων. Τούτο ουδόλως προκύπτει πως δεν ισχύει 

μεταξύ άλλων και για τους ελαστικούς χυτούς τάπητες. Ο δε προμηθευτής προς 

τον ανάδοχο προϊόντων που ο τελευταίος θα μεταπωλήσει και εγκαταστήσει με 

ίδια μέσα του, ουδόλως συνιστά τρίτο οικονομικό φορέα ή υπεργολάβο, αφού 

ούτε στήριξη παρέχει προς πλήρωση κριτηρίων επιλογής ούτε εκτελεί μέρος 

του συμβατικού αντικειμένου. Περαιτέρω και δεδομένων των ανωτέρω, αφού 

ουδόλως αποκλείεται ο προσφέρων να προσφέρει προϊόντα τρίτου 

κατασκευαστή και όχι προϊόντα που το πρώτον κατασκευάζει και διακινεί ως 

δικά του εμπορικά μοντέλα στην αγορά ο ίδιος, αντιστοίχως ουδόλως 

αποκλείεται οι οικείες πιστοποιήσεις να εκδίδονται στο όνομα τρίτου 

κατασκευαστή και όχι του προσφέροντος. Εξάλλου, η πιστοποίηση σε δείγμα 

εμπορικά διακινούμενων προϊόντων λαμβάνει χώρα με πρωτοβουλία και 

ενέργειες του κατασκευαστή και παραγωγού αυτών και όχι των όποιων τρίτων 

περαιτέρω εμπόρων, μεταπωλητών και ανά περίπτωση εγκαταστατών.  

Ουδόλως δε οι ως άνω πιστοποιήσεις τέθηκαν από τη διακήρυξη ως κριτήρια 

επιλογής ούτε δύνανται να ερμηνευθούν ως τέτοια κριτήρια, αφού αφορούν εκ 

του αντικειμένου τους τα αγαθά (οπότε συνιστούν τεχνικές προδιαγραφές) και 

όχι το πρόσωπο του προσφέροντος. Συνεπώς, η υποβολή προσφοράς με 

προϊόντα χυτών ελαστικών δαπέδων τρίτου κατασκευαστή και διακινητή στην 

αγορά και με τις πιστοποιήσεις αυτών εκδοθείσες στο όνομα αυτού του 

κατασκευαστή και όχι του προσφέροντος, ουδόλως αποκλείσθηκε ούτε καθιστά 

τον κατασκευαστή τρίτο οικονομικό φορέα κατ’ άρ. 78 Ν. 4412/2016, αφού τα 

όποια ζητούμενα χαρακτηριστικά, έγγραφα και πιστοποιήσεις δεν συνιστούν 

κριτήρια επιλογής (επί των οποίων και για την πλήρωσή τους, παρέχεται 

στήριξη) ούτε τον καθιστά υπεργολάβο, εφόσον από την προσφορά δεν 

προκύπτει συγκεκριμένα ότι ο κατασκευαστής αυτός θα εκτελέσει ο ίδιος την 
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εγκατάσταση ή μέρος της (πρβλ. Απόφαση ΑΕΠΠ 237/2018). Κατά το δε άρθρο 

7 της διακήρυξης επιπλέον των ανωτέρω, για όλα τα είδη κάθε ομάδας και με 

ρητή σημείωση ότι οι οικείες προβλέψεις αφορούν όλες τις ομάδες και την 

ομάδα Γ, απαιτούνται και τα εξής «Λεπτοµερή τεχνική περιγραφή για κάθε 

προσφερόµενο είδος ευκρινώς αριθµηµένη σύµφωνα µε τη µελέτη, 

συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus / καταλόγους, τεχνικά φυλλάδια, 

καταχωρήσεις στην επίσηµη ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλο 

πρόσφορο µέσο της κατασκευάστριας εταιρείας, που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους. Η τεχνική περιγραφή θα αναφέρει: 

Χώρα προέλευσης – κατασκευής, Κατασκευαστικό – Προµηθευτικό Οίκο, τύπο ή 

µοντέλο προσφερόµενου είδους και κωδικό παραγωγής, οπτική απεικόνιση του 

είδους, τεχνικά χαρακτηριστικά, και θα περιλαµβάνει επιπλέον κατά περίπτωση: 

πίνακες ιδιοτήτων, σχέδια – κατόψεις, αναφορά σε πρότυπα των υλικών κλπ. Ο 

τύπος του προσφερόµενου είδους πρέπει να διευκρινίζεται µε τρόπο 

µονοσήµαντο, ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την 

ταυτότητά του. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος 

απαιτείται ο χαρακτηρισµός “κατασκευής του εργοστασίου µας”. … 3. Στην 

περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι και ο κατασκευαστής του 

προσφερόµενου προϊόντος, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 

εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας ότι έχει αποδεχθεί έναντι του 

προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Η δήλωση 

αυτή θα περιλαµβάνει τα στοιχεία του διαγωνισµού, την επωνυµία του Δήµου και 

τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου γίνεται η αποδοχή της 

εκτέλεσης της προµήθειας. Η δήλωση θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο στην 

ελληνική γλώσσα ή σε άλλη περίπτωση θα συνοδεύεται από επίσηµη 

µετάφραση.». Κατά τα ανωτέρω, ρητά προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για 

κάθε μάλιστα ομάδα, με προϊόντα κατασκευής όχι του προσφέροντος αλλά 

τρίτου κατασκευαστή και δη, επιβάλλονται ειδικές διατυπώσεις για την 

περίπτωση υποβολής προσφοράς με προϊόντα κατασκευής του προσφέροντος 

και άλλες, για την περίπτωση υποβολής προσφοράς με προϊόντα κατασκευής 

τρίτου. Ουδόλως δε, προκύπτει ότι εξ αυτών των προβλέψεων και ειδικά εκ των 

ειδών της συλλήβδην υπαγόμενης σε αυτούς τους όρους, ομάδας Γ, δεν 

υπάγονταν ειδικώς οι χυτοί τάπητες των ειδών 26-30 της ομάδας Γ. Οι δε 
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ισχυρισμοί του προσφεύγοντος περί του ότι αφού τα οικεία πιστοποιητικά και 

στοιχειοθετικά των ως άνω προϊόντων έγγραφα που υπέβαλε ο παρεμβαίνων 

εκδόθηκαν στο όνομα κατασκευαστή, που συνιστά τρίτη εταιρία, τότε ο 

κατασκευαστής είναι κατ’ άρ. 78 Ν. 4412/2016 τρίτος οικονομικός φορέας, 

άλλως υπεργολάβος, άλλως δεν πληροί ο προσφέρων τις προδιαγραφές (διότι 

δεν εκδόθηκαν τα έγγραφα στο όνομα του), υπολαμβάνει την όλως αστήρικτη 

προϋπόθεση ότι ειδικώς για τα είδη χυτών δαπέδων με α/α 26-30, ο 

προσφέρων έπρεπε καταρχήν να είναι κατασκευαστής ή έστω ότι ο 

εγκαταστάτης αυτών έπρεπε να είναι ο κατασκευαστής, άρα ότι ο 

κατασκευαστής θα έπρεπε να εμπλέκεται άμεσα στην εκτέλεση του συμβατικού 

αντικειμένου. Τούτο όμως ουδόλως προκύπτει από τα παραπάνω ούτε 

επεβλήθη από τη διακήρυξη ούτε σε κάθε περίπτωση θα ήταν δυνατόν να 

καταστεί κατανοητό από έναν εύλογο μετέχοντα, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 

μπορεί να στηρίξει σαφή όρο της διακήρυξης, η παράβαση του οποίου επάγεται 

αποκλεισμό της προσφοράς. Ούτε προκύπτει ότι τα εγκαθιστώμενα προϊόντα 

χυτών δαπέδων δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές υπό τις οποίες διακινούνται 

και πιστοποιούνται ως δείγματα, όταν εγκαθίστανται από οιονδήποτε άλλο 

εκτός του κατασκευαστή τους, αντιθέτως δε μετά την εγκατάσταση από 

οποιονδήποτε και υπό τις απαιτήσεις-προδιαγραφές του κατασκευαστή (ώστε 

να τηρηθούν στο εγκατεστημένο προϊόν, οι προδιαγραφές υπό τις οποίες έλαβε 

χώρα η πιστοποίηση του δείγματος) λαμβάνει χώρα πιστοποίηση του 

ολοκληρωμένου εγκατεστημένου προϊόντος, στοιχεία που εξάλλου συνιστούν 

και προβλέψεις της διακήρυξης, οι οποίες σε κάθε περίπτωση ουδόλως 

καταλείπουν υπόνοια, πολλώ δε μάλλον σαφές συμπέρασμα, ότι σε περίπτωση 

προσφοράς μοντέλου χυτού δαπέδου από οικονομικό φορέα άλλον από τον 

κατασκευαστή, ο κατασκευαστής θα πρέπει απαραιτήτως να εκτελέσει την 

εγκατάσταση. 

6. Επειδή περαιτέρω, ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται ότι ακόμη και αν 

κριθεί ότι υφίσταται υπεργολαβία μεταξύ αυτού και της …, αφενός δεν απαίτησε 

η διακήρυξη υποβολή ΕΕΕΣ υπεργολάβου, αφετέρου δεν προκύπτει ότι η 

υπεργολαβία αυτή υπερβαίνει το 30% του κόστους της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Πλην όμως, εφόσον ο ίδιος δεν επικλήθηκε ποτέ υπεργολαβία στο 

ΕΕΕΣ του, δεν είναι δυνατόν να υποληφθεί το πρώτον πλέον ότι τυχόν 

υφίσταται τέτοια υπεργολαβία, αλλά απλώς δεν υπερβαίνει το ανάλογο 
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ποσοστό για την υποβολή ΕΕΕΣ από υπεργολάβο ή δεν απαιτήθηκε η 

υποβολή του τελευταίου ανεξαρτήτως ποσοστού. Άλλως, ο ισχυρισμός του θα 

ερειδόταν επί της προϋπόθεσης μεταβολής ουσιώδους στοιχείου της 

προσφοράς του κατά την αξιολόγηση και ενόψει εξέτασης της οικείας 

προδικαστικής προσφυγής. Αντίθετα, ο παρεμβαίνων δια της μη αναφοράς περί 

οιασδήποτε υπεργολαβίας στο ΕΕΕΣ του, επί της ουσίας δήλωσε ότι θα 

εκτελέσει μόνος του το οικείο συμβατικό αντικείμενο, εξάλλου μάλιστα, από 

κανένα στοιχείο της προσφοράς του δεν προκύπτει η χρήση υπεργολάβου. 

Επομένως, η προσφορά του έπρεπε να κριθεί με βάση ότι μόνος του ο ίδιος θα 

εκτελέσει το αντικείμενο, μεταξύ δε άλλων και την προμήθεια-εγκατάσταση των 

χυτών ταπήτων με αρ. 26-30 της Ομάδας Γ, οι δε ως άνω ισχυρισμοί του ούτως 

ή άλλως αλυσιτελώς προβάλλονται βάσει των ανωτέρω. Ούτε εξάλλου, 

υφίσταται ευχέρεια της αναθέτουσας να κρίνει την προσφορά ως 

περιλαμβάνουσα υπεργολάβο ούτε ο παρεμβαίνων είναι δυνατόν το πρώτον να 

επικληθεί οτιδήποτε τέτοιο. Εν προκειμένω δε, όπως ισχυρίζεται ο προσφεύγων 

και δεν αντικρούει ο παρεμβαίνων, ο τελευταίος υπέβαλε αναφορές ελέγχου 

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και συμμόρφωσης με πρότυπα 

ΕΝ 71-3 και ΕΝ 1176-1:2017 και 1177:2018 που αφορούν το προσφερόμενο 

μοντέλο χυτού συνθετικού τάπητα πρόσκρουσης με φορέα κάτοχο του 

πιστοποιητικού, δηλαδή πιστοποιημένη επιχείρηση για το προϊόν αυτό, την …, 

ο οποίος αναφέρεται ως ο κατασκευαστής των ανταποκρινόμενων και 

προσφερόμενων αντιστοίχως για τα είδη 26-30 της ομάδας Γ, προϊόντων …, …, 

…, … και … χυτών ελαστικών ταπήτων, πιστοποιημένων ως προς τα τεχνικά 

και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους κατά τα ως άνω πρότυπα και με βάση 

πιστοποιητικά εκδοθέντα με φορέα πιστοποιημένης κατασκευής τον ως άνω 

οικονομικών φορέων. Υπεβλήθη δε από τον παρεμβαίνοντα και η από 10-12-

2018 δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της … κατά την οποία αναφέρονται τα 

εξής «Ως διαχειριστής & νόμιμος εκπρόσωπος της …, με έδρα … στη …, στην 

Ελλάδα, δηλώνω τα παρακάτω: Έχω λάβει γνώση των τεχνικών 

προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν 

διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Η εταιρεία … αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας στα είδη 26,27,28,29,30 

της ομάδας Γ περίπτωση που ο οικονομικός φορέας … είναι ο ανάδοχος. Σε ότι 

αφορά τα είδη 26,27,28,29,30 των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες 
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αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διακήρυξης δηλώνω ότι θα 

πραγματοποιήσω επιτόπιο HIC test μετά την τοποθέτηση. Οι ελαστικοί χυτοί 

τάπητες ασφαλείας που προσφέρονται είναι ελληνικής κατασκευής της εταιρείας 

… , με έδρα … στη … . Η εταιρεία … προσφέρει εγγύηση δύο (2) ετών έναντι 

αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες 

για την χρήση και την συντήρηση του. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται 

βλάβες ή φθορές που προέρχονται αποδεδειγμένα από βανδαλισμούς ή 

δολιοφθορές.». Επομένως, αφενός δεν προκύπτει από την προσφορά του 

παρεμβαίνοντος ουδεμία υπεργολαβία ή στήριξη σε ικανότητες τρίτων ούτε 

δύναται να συναχθεί αυτή δια υποθέσεων επί ανύπαρκτων στοιχείων, αφετέρου 

ουδόλως αποκλειόταν και καθιστούσε την προσφορά του απαράδεκτη, η 

υποβολή των οικείων εγγράφων και πιστοποιήσεων περί των παραπάνω χυτών 

προϊόντων, ως εκδοθέντων στο όνομα του παραγωγού τους αφού ουδόλως 

αποκλείσθηκε αυτή η δυνατότητα και η από τον προσφέροντα μεταπώληση και 

εγκατάστασή τους, άρα εκτέλεση του πλήρους αντικειμένου της σύμβασης, από 

τον μη παραγωγό προσφέροντα (αντίθετα ρητά επιβλήθηκαν και ειδικές 

απαιτήσεις υπεύθυνης δήλωσης παραγωγού, όταν προσφέρονται προϊόντα 

κάθε είδους και ομάδας από μη παραγωγό τους, βλ. ανωτέρω). Ούτε η 

υποβολή των επικαλούμενων εκ του προσφεύγοντος εγγράφων συνιστά 

υποκρυπτόμενη ή μη στήριξη σε ικανότητες τρίτων (επί μη κριτηρίων επιλογής 

εξάλλου, βλ. ανωτέρω) ή υπεργολαβία ή καταλείπει συμπέρασμα εγκατάστασης 

από τον κατασκευαστή των προσφερθέντων μοντέλων ούτε η έκδοση των 

εγγράφων αυτών στο όνομα του παραγωγού σημαίνει ότι αυτά και οι 

πιστοποιήσεις και χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν δεν συντρέχουν και 

ισχύουν σε περίπτωση επιτόπιας εγκατάστασης προϊόντος από άλλον 

οικονομικό φορέα από τον (υποβαλόντα δείγμα προς καταρχήν πιστοποίηση 

του διακινούμενου μοντέλου) παραγωγό. Αντίθετα, ο παρεμβαίνων συμφώνως 

με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και προσκομίζοντας την κατ’ αυτήν 

απαιτούμενη δέσμευση προμήθειας του τρίτου κατασκευαστή προς τον ίδιο, 

υπέβαλε προσφορά με προϊόντα ελαστικών δαπέδων του παραγωγού …, 

αναλαμβάνοντας να τα εγκαταστήσει επιτόπου ο ίδιος και να μεριμνήσει για τη 

συμμόρφωσή τους με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές τους, που εξάλλου 

πιστοποιήθηκαν με τα συνυποβληθέντα πιστοποιητικά τήρησης των ανωτέρω 

προτύπων, περαιτέρω δε να μεριμνήσει για την πιστοποίηση των 
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ολοκληρωμένων δαπέδων από διαπιστευμένο πιστοποιητή. Συνεπώς, ο 

δεύτερος λόγος της προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως προς κάθε ισχυρισμό 

του. 

7. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω και συνεπεία απόρριψης 

αμφοτέρων των λόγων της, πρέπει να απορριφθεί η Προδικαστική Προσφυγή. 

Να γίνει δεκτή η Παρέμβαση.  

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

καταπέσει το καταβληθέν παράβολο ποσού 975,72 ευρώ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Δέχεται την Παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου ποσού 975,72 

ευρώ. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 13-6-2019 και εκδόθηκε την 2-7-2019. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 


