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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 23 Ιουλίου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Χρήστος Σώκος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος και 

Κωνσταντίνος Κορομπέλης σε αναπλήρωση της κωλυώμενης Αγγελικής 

Πουλοπούλου, Μέλη. 

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 15.06.2021 με ΓΑΚ 

1227/16.06.2021 Προδικαστική Προσφυγή της ατομικής επιχείρησης με την 

επωνυμία «...», που εδρεύει στην ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 

Κατά του «ΔΗΜΟΥ ...», όπως νομίμως εκπροσωπείται [εφεξής η 

αναθέτουσα αρχή]. 

Της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «...» (εφεξής 1η 

παρεμβαίνουσα), που εδρεύει στην ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα και 

κατέθεσε την από 26.06.2021 Παρέμβασή της. 

Της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «...» (εφεξής 2η 

παρεμβαίνουσα), που εδρεύει στην ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα και 

κατέθεσε την από 24.06.2021 Παρέμβασή της. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί η 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 786/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

αναθέτουσας αρχής. 

Με τις Παρεμβάσεις τους οι παρεμβαίνουσες επιδιώκουν την απόρριψη 

της υπό κρίση προσφυγής. 

 

 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Χρήστο Σώκο 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ 39/2017 
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και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ … και ποσού 2.200,00 ευρώ.  

 2. Επειδή, με την υπ. αριθ. πρωτ. 939/04-01-2021 διακήρυξη της 

αναθέτουσας αρχής (κωδ. ηλεκτρονικού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ …) 

προκηρύχθηκε ανοικτός διεθνής μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ...», με 

καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής την 02-02-2021 και ώρα 13:00 

μ.μ, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 522.303,34 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 3. Επειδή, μετά την αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών εκδόθηκε το με αριθμό 1ο 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(13-04-2021) με το οποίο, κρίθηκαν αποδεκτές οι προσφορές της 

προσφεύγουσας, των δύο παρεμβαινουσών εταιρειών και των εταιρειών «...» 

ενώ απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων «...» και «...», για 

τους λόγους που αναφέρονται στο κείμενο του ως άνω πρακτικού, το οποίο 

εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 786/2021 Α.Ο.Ε του Δήμου .... Ακολούθησε η 

αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών και συντάχθηκε το με 

αριθμό 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (15-04-2021) της ίδιας Επιτροπής, με το οποίο 

αυτή διαπίστωσε μεταξύ άλλων και πρότεινε: Την ανάδειξη της 1ης 

παρεμβαίνουσας ως Προσωρινό Ανάδοχο για τα Άρθρα 1, 2, 6, 13, 14, 18, 19, 

26, 27, 28, 29, 50, 62, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 82, 83, 113, 114, 119, 122, 123, 

126, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 163, 164, 165, 169, 170, 172, 

173, 174, 177, 179, 185, 186, 187, 191, 192, 196, 200, 201, 205, 206, 208, 209, 

210, 212, 213, 221, 227, 237, 240, 241, 243, 266, 269, 307, 308, 316, 317, 322, 

323, 325, 330, 331, 333, 334, 338, 341, 342, 343, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 

352, 355, 357, 358, 359, 361, 365, 368, 369, 370, 375, 378, 379, 382, 388, 389, 

414, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 428, 429, 430, 431, 432,433, 

434, 435, 436, 437, 438, 439, 446, 447, 449, 450, 451, 454, 456, 458, 459, 460, 

462, 463, 464, 465, 467, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 480, 485, 486, 

487, 488, 490,491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 

504, 505, 509, 510, 511, 512,513, 514, 515, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 
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528, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 543, 547, 554, 555, 556, 577, 

578, 579, 581, 582, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 598, 599, 602, 628, 629, 

630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 729, 739, 741, 743 στο πλαίσιο της 

Ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των 

ορίων για την «Προμήθεια εργαλείων και ανταλλακτικών εργαλείων για την 

κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων του Δήμου ...», με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιμής. Την ανάδειξη της προσφεύγουσας ως Προσωρινό Ανάδοχο για τα Άρθρα: 

3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 

64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 84, 85, 89, 92, 93, 95, 96, 98, 107, 108, 

112, 115, 117, 118, 120, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 158, 168, 

183, 184, 188, 202, 203, 211, 234, 235, 244, 248, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 

261, 262, 263, 264, 267, 268, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 315, 320, 328, 

335, 336, 337, 346, 356, 360, 362, 366, 367, 373, 385, 397, 398, 402, 403, 405, 

406, 416, 423, 461, 483, 523, 529, 534, 541, 557, 558, 570, 571, 573, 574, 575, 

576, 580, 583, 591, 597, 607, 613, 620, 623, 637, 638, 639, 640, 665, 666, 667, 

668, 669, 670, 671, 672, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 700, 701, 702, 713, 714, 

715, 721, 722, 723, 728, 740, 760, 761, 773, 782, 783, 787, 792, 801, 806.στο 

πλαίσιο της Ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

άνω των ορίων για την «Προμήθεια εργαλείων και ανταλλακτικών εργαλείων για 

την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων του Δήμου ...», με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής. Καθώς επίσης τη συνέχιση του υπ’ αρ. 104490 

συστημικού διαγωνισμού με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στους 

Προσωρινούς Αναδόχους. Τα ως άνω πρακτικά εγκρίθηκαν με την 786/2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

 4. Επειδή, κατά της ως άνω απόφασης, η οποία κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά 

στους προσφέροντες στις 07.06.2021 ασκήθηκε η υπό κρίση προσφυγή, νόμιμα 

και εμπρόθεσμα στις 15.06.2021, με κατάθεση μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ 39/2017, και κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην ΑΕΠΠ 
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από την προσφεύγουσα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του 

ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4, και την παρ. 2 του άρθ. 8 του 

ΠΔ 39/2017. 

 5. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή, κοινοποίησε στις 16.06.2021 την υπό 

εξέταση προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί 

να θίγεται από την αποδοχή της και απέστειλε στην AΕΠΠ τις από 25.06.2021 

απόψεις της σχετικά με την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή, ζητώντας 

παράλληλα την απόρριψή της, τις οποίες απόψεις κοινοποίησε στην 

προσφεύγουσα αυθημερόν, ενώ προς αντίκρουση αυτών η προσφεύγουσα 

κατέθεσε το από 20.07.2021 Υπόμνημά της, πλην όμως το εν λόγω Υπόμνημα 

δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από το κρίνον κλιμάκιο, καθόσον δεν κατατέθηκε 5 

ημέρες πριν από την συζήτηση της προσφυγής όπως ορίζει η παράγραφος 1 

του άρθρου 365 «Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της 

προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο. 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.». 

 6. Επειδή, εν γένει παραδεκτώς και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις διατάξεις 

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

Π.Δ.39/2017 παρεμβαίνει η 1η παρεμβαίνουσα εταιρεία, καθόσον η υπό κρίση 

προσφυγή κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στην παρεμβαίνουσα 

μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις  16.06.2021, 

οπότε και εκκινεί η σχετική 10ήμερη προθεσμία προς άσκηση παρέμβασης και η 

εν λόγω παρέμβαση ασκήθηκε στις 26.06.2021, με κατάθεση μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, η παρεμβαίνουσα, δε, έχει 

προφανές έννομο συμφέρον να παρέμβει, αφού επιδιώκει τη διατήρηση ισχύος 

της προσβαλλόμενης πράξης με την οποία έχει ανακηρυχθεί προσωρινή 

ανάδοχος για τμήματα του διαγωνισμού.    

 7. Επειδή, εν γένει παραδεκτώς και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις διατάξεις 

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

Π.Δ.39/2017 παρεμβαίνει η 2η παρεμβαίνουσα εταιρεία, καθόσον η υπό κρίση 
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προσφυγή κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στην παρεμβαίνουσα 

μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις  16.06.2021, 

οπότε και εκκινεί η σχετική 10ήμερη προθεσμία προς άσκηση παρέμβασης και η 

εν λόγω παρέμβαση ασκήθηκε στις 24.06.2021, με κατάθεση μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, η παρεμβαίνουσα, δε, έχει 

προφανές έννομο συμφέρον να παρέμβει, αφού επιδιώκει τη διατήρηση ισχύος 

της προσβαλλόμενης πράξης με την οποία έχει ανακηρυχθεί προσωρινή 

ανάδοχος για τμήματα του διαγωνισμού.    

 8. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη αποτελεί κανονιστική πράξη, 

η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και δεσμεύει, τόσο την αναθέτουσα αρχή, η 

οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, 53/2011, ΕΣ VI Τμήμα Πράξεις 78/2007, 

19/2005, 31/2003 κ.λπ.), όσο και τους διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση 

ουσιωδών διατάξεων της Διακήρυξης οδηγεί σε ακυρότητα των αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες εγκρίνονται οι επιμέρους φάσεις της 

διαδικασίας, καθώς και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού (ΣτΕ 2772/1986, 

3670/1992, 2137/1993 κλπ), αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων διατάξεων της 

Διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, καθιστά απαράδεκτες τις υποβληθείσες 

προσφορές τους. Επειδή, κατά την ερμηνεία των όρων κάθε Διακήρυξης ο 

ερμηνευτής του δικαίου πρέπει να αναζητείτο πραγματικό νόημα των 

ενσωματωμένων σε αυτή κανόνων με αφετηρία τη λεκτική, ήτοι γραμματική 

διατύπωσή τους (γραμματική ερμηνευτική μέθοδος).  

 9. Επειδή, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά των προσφορών των 

παρεμβαινουσών εταιρειών και της εταιρείας «...» και «...» και επιδιώκει την 

απόρριψη των προσφορών τους. 

 10. Επειδή, ύστερα από την μελέτη του ηλεκτρονικού φακέλου της υπόθεσης 

προκύπτει ότι η αναθέτουσα αρχή βάσιμα αντικρούει τις αιτιάσεις της υπό κρίση 

προσφυγής και ειδικότερα: Όσον αφορά την προσφορά της 1ης 

Παρεμβαίνουσας «...» συμμετέχει σε ορισμένα άρθρα και όχι σε όλα. Συνεπώς, 

η εγγυητική που έχει καταθέσει αφορά μόνο στα είδη που συμμετέχει και 

καλύπτει το απαιτούμενο ποσό.  Επίσης, στο ΕΕΕΣ της δηλώνει ότι δεν έχει 

υποπέσει σε σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή 
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σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που να έχει ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις και να μπορεί να ληφθεί 

υπόψη σε βάρος της στην παρούσα διαδικασία. Στο Συν 3 αρχείο παρουσιάζει 

ορισμένες υποθέσεις που δεν έχουν εκδικαστεί ή τελεσιδικήσει, συνεπώς μέχρι 

και την ημέρα της κατάθεσης της τεχνικής προσφοράς  ορθώς η επιτροπή έκρινε 

ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.4.στ 

της διακήρυξης. Περαιτέρω, όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας «...» 

συμμετέχει σε ορισμένα άρθρα και όχι σε όλα. Συνεπώς, η εγγυητική που έχει 

καταθέσει αφορά μόνο στα είδη που συμμετέχει και καλύπτει το απαιτούμενο 

ποσό. Εν συνεχεία, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της τεχνικής προσφοράς 

όλων των ως άνω εταιρειών σχετικά με τα άρθρα που έχουν συμμετάσχει.  

Η αναθέτουσα αρχή αντικρούει βάσιμα τους ισχυρισμούς για όλα τα 

προσβαλλόμενα άρθα αναφέροντας σχετικά: 1 ''Αερόκλειδο κρουστικό καρέ 

1/2". Ο οικονομικός φορέας …προσφέρει αερόκλειδο μάρκας …που καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Η ροπή βιδώματος είναι είναι 69 kgm όμως η ροπή ξεβιδώματος είναι 130 

kgm. 

2. Αερόκλειδο1/2" 85kgm τύπου ή ισοδύναμου .... Ο οικονομικός φορέας 

...προσφέρει αερόκλειδο μάρκας ... που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ροπή βιδώματος 

είναι είναι 69 kgm όμως η ροπή ξεβιδώματος είναι 130 kgm/.  

4 Αερόκλειδο 380kgm μακρυς αξονας τύπου ή ισοδύναμου .... Ο οικονομικός 

φορέας ...προσφέρει ισοδύναμο αερόκλειδο μάρκας ... που καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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8 Αναστρεφόμενη καστάνια1/2" με κυρτή λαβη. Ο οικονομικός φορέας ... (...) 

προσφέρει ισοδύναμο προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

16 Βαριά τύπου ή ισοδύναμου …. O οικονομικός φορέας ... (…) έχει καταθέσει 

τεχνικά φυλλάδια. Μάλιστα, προσφέρει βαριά που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 

και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Να σημειωθεί 

ότι στο συγκεκριμένο προϊόν δεν αναφέρεται πουθενά στην τεχνική περιγραφή 

της διακήρυξης ότι πρέπει να έχει ξύλινη λαβή ή μεταλλικό κολάρο. 

18 Γαλλικό κλειδί ανοικτό άκρο. O οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά 

φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

24 Γρύλλος ανύψωσης σαζμάν (φορτηγών) κολωνατος 1ton.  Οι οικονομικοί 

φορείς έχουν προσφέρει ισοδύναμο γρύλλος ανύψωσης σαζμάν που καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

26 Γωνιακός σωληνοκάβουρας τύπου ή ισοδύναμου … O οικονομικός 

φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

37 Εργαλειοφορέας με 7 συρτάρια τύπου ή ισοδύναμου … 20050511E από 

χάλυβα..Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ορθά τις προσφορές από τις εταιρείες 

..., ... και … βάσει της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης, και κατέληξε ότι όλοι 

οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν εργαλειοφορέα που καλύπτει όλες τις 
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απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

50 Καρυδάκια με μύτη κατσαβιδιού1/2 για βιδες … χωνευτη κεφαλη 

Τ20/Τ25/Τ27/Τ30/Τ40/Τ45/Τ50/Τ55/Τ60 Καρυδάκια με μύτη κατσαβιδιού 1/2" 

για βιδες TORX με χωνευτή κεφαλη. O οικονομικός φορέας έχει καταθέσει 

τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

69 Παχύ μετρο τύπου ή ισοδύναμου ... O οικονομικός φορέας έχει καταθέσει 

τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

76-83 Πολύγωνο ημισέληνο κλειδί (μέγεθος) από βαναδιούχο χάλυβα 31CrV3.

 O οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει 

προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

86-112 «Διπλό πολύγωνο κλειδί (μέγεθος) mm, σφυρηλατημένο , από 

βαναδιούχο χάλυβα 31CrV3. Κατάλληλο για βαθιά παξιμάδια. Κατά DIN838, 

ISO1085, ISO10104 Διπλό πολύγωνο κλειδί 20X22mm, σφυρηλατημένο, 

από βαναδιούχο χάλυβα 31CrV3 . Κατάλληλο για βαθιά παξιμάδια. Κατά 

DIN838, ISO1085, ISO10104 O οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά 

φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τηνΑναθέτουσα Αρχή. 

113 Σιδηροπρίονο τύπου ή ισοδύναμου ..., Ιδιαίτερα ελαφρύ πριόνι από 

αλουμίνιο Σιδηροπρίονο τύπου ή ισοδύναμου ..., Ιδιαίτερα ελαφρύ πριόνι 

από αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση . Εργονομικές λαβές με χειρολαβές. 
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Στοιχείο ρύθμισης ρυθμιζόμενο κατά 40°. Διμεταλλική λάμα πριονιού O 

οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

116 Σετ τρυπάνια κοβαλτίου HSS Co 8% σε μεγέθη διαμέτρου 1mm-13mm 

(ανά 0,5mm). Κατά DIN 338. Σύνολο τεμάχια 25. Σετ τρυπάνια κοβαλτίου 

HSS Co 8% σε μεγέθη διαμέτρου 1mm-13mm (ανά 0,5mm). Κατά DIN 338. 

Σύνολο τεμάχια 25. O οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και 

προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

119 Σετ γερμανοπολύγωνων καστάνιας από βαναδιούχο χάλυβα 31CrV3, 12 

τεμαχίων από 8mm-19mm. Σε μεταλλικό βαλιτσάκι. O οικονομικός φορέας έχει 

καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Όταν αναφέρεται το σύμβολο Cr-V ή CrV, αυτό περιγράφει το υλικό του 

ατσαλιού και δεν αναφέρεται στην αναλογία των στοιχείων σε αυτό. 

121 «Σετ διπλών πολυγωνικών κλειδιών 12 τμχ. 6-32 mm από βαναδιούχο 

χάλυβα 31CrV3 επιχρωμιωμένο κατά DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104

 Σετ διπλών πολυγωνικών κλειδιών 12 τμχ. 632 mm από βαναδιούχο χάλυβα 

31CrV3 επιχρωμιωμένο κατά DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. O 

οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που 

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

Αναθέτουσα Αρχή. Όταν αναφέρεται το σύμβολο Cr-V ή CrV, αυτό περιγράφει 

το υλικό του ατσαλιού και δεν αναφέρεται στην αναλογία των στοιχείων σε αυτό. 

 122 Σετ από εξαγωνικά κλειδιά μεγάλου μήκους για βίδες αλεν, με σφαιρική 



Αριθμός απόφασης: 1311 /2021 

10 

 

 

κεφαλή. Από Σετ από εξαγωνικά κλειδιά μεγάλου μήκους για βίδες αλεν, με 

σφαιρική κεφαλή. Από βαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιωμένο. O οικονομικός 

φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

123 «Σετ από εξαγωνικά κλειδιά αλλεν αναδιπλούμενα σε μεταλλικό 

συνδετήρα 7τμχ Σετ από εξαγωνικά κλειδιά αλλεν αναδιπλούμενα σε 

μεταλλικό συνδετήρα 7τμχ. O οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά 

φυλλάδια. 

124 «Συλλογή από καρυδάκια 1/4" +1/2". 81 τμχ. Από βαναδιούχο χάλυβα 

31CrV3 τύπου ή ισοδύναμου ....Σφυρήλατα με θερμική κατεργασία Με καστάνια 

και αξεσουάρ άριστης ποιότητας. Σε μεταλλική εργαλειοθήκη. Συλλογή από 

καρυδάκια 1/4" +1/2". 81 τμχ. από βαναδιούχο χάλυβα τύπου ή ισοδύναμου 

....Σφυρήλατα με θερμική κατεργασία Με καστάνια και αξεσουάρ άριστης 

ποιότητας. Σε μεταλλική εργαλειοθήκη. O οικονομικός φορέας έχει καταθέσει 

τεχνικά φυλλάδια. Όταν αναφέρεται το σύμβολο Cr-V ή CrV, αυτό περιγράφει το 

υλικό του ατσαλιού και δεν αναφέρεται στην αναλογία των στοιχείων σε αυτό. 

126 «Σετ καρυδάκια με μύτη κατσαβιδιού 1/2" για βίδες TORX με χωνευτή 

κεφαλή.Τεμάχια Σετ καρυδάκια με μύτη κατσαβιδιού 1/2" για βίδες TORX με 

χωνευτή κεφαλή.Τεμαχια 9 σε μεταλλική εργαλειοθήκη. O οικονομικός φορέας 

έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια. 

134 Συστολή από 3/8" σε 1/4". Από χρωμιοβαναδιο ύχο χάλυβα, 

επιχρωμιωμένο. Με μηχανισμό ασφάλισης με μπίλια. Συστολή από 3/8" σε 

1/4". Από χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιωμένο. Με μηχανισμό 

ασφάλισης με μπίλια. Οι οικονομικοί φορείς έχουν προσφέρει προϊόν που 
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καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

137-156 Τσιμπίδα ασφαλειών ίσια/κυρτά μέγεθος, με ελατήριο ανοίγματος, 

για εσωτερικούς/εξ ωερικούς δακτυλίους. Από σκληρυμένο χρωμιοβαναδιούχο 

χάλυβα. Επικαλυμμένη λαβή Τσιμπίδα ασφαλειών ίσια 10-25mm, με 

ελατήριο ανοίγματος, για εξωτερικούς δακτυλίους. Από σκληρυμένο 

χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα. Επικαλυμμένη λαβή. Οι οικονομικοί φορείς 

έχουν προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για τα άρθρα 169, 171, 176, 177, 178, 185, 186, 187, 192, 195, 196, 205, ο 

οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που 

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

Αναθέτουσα Αρχή.  

Άρθρο 207. Σετ καρυδάκια με καστάνια 1/2", 30 τεμάχια, σφυρήλατα, θερμικής 

κατεργασίας με πολύγωνο προφίλ UD, με αξεσουάρ κατασκευασμένα από 

βαναδιούχο χάλυβα 31CrV3 Συλλογή U-3 με αναστρεφόμενη καστάνια ιδιαίτερα 

λεπτής οδόντωσης σε εργαλειοθήκη από φύλλο χάλυβα μπλε. Η 

προσφεύγουσα αβάσιμα αναφέρει ότι δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές, 

στη σελ 46 του αρχείου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ B_signed, προκύπτει 

ότι το προσφερόμενο προιόν ταυτίζεται με τη ζητούμενη τεχνική περιγραφή. O 

οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που 

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

Αναθέτουσα Αρχή. Όταν αναφέρεται το σύμβολο Cr-V ή CrV, αυτό περιγράφει 

το υλικό του ατσαλιού και δεν αναφέρεται στην αναλογία των στοιχείων σε αυτό. 

Για τα άρθρα 209, 210,212, 213, 214 έως και 235 ο οικονομικός φορέας έχει 
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καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Για τα άρθρα 232-239, 243-252, 256-325 οι οικονομικοί φορείς έχουν καταθέσει 

τεχνικά φυλλάδια και προσφέρουν προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και 

τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Για το άρθρο 240 ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και 

προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Για τα άρθρα 248,249, 250,280, 281 , 282 , 283,284 , 285 , 286 , 290 , 291 , 

293,294 , 295 , 296 , 297,298 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305,306, ο 

οικονομικός φορέας προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η τεχνική περιγραφή 

αφορά στα προϊόντα που προσέφερε στη σελ 82 του αρχείο υμε τίτλο 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ B_signed». 

Για το άρθρο 251 ο οικονομικός φορέας προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες 

τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

καθώς προσφέρει τρυπάνι με μεγαλύτερη διαβάθμιση από τη ζητούμενη. 

Για τα άρθρα 279,289, 292 ο οικονομικός φορέας προσφέρει προϊόν που 

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

Αναθέτουσα Αρχή.  

Για τα άρθρα 322-325 και 329, ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά 
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φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για το άρθρο 338, ο  οικονομικός φορέας προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες 

τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Όταν αναφέρεται το σύμβολο Cr-V ή CrV, αυτό περιγράφει το υλικό του 

ατσαλιού και δεν αναφέρεται στην αναλογία των στοιχείων σε αυτό. 

Για τα άρθα 343, 345, 347, 348-350, 358, ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει 

τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Για το άρθρο 359 ο οικονομικός φορέας προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες 

τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

καθώς το προϊόν που προσφέρει έχει μεγαλύτερο πλάτος κοπής από το 

ζητούμενο και υπερκαλύπτει τη ζήτηση. 

Για το άρθρο 375 ο οικονομικός φορέας προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες 

τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Για τα άρθρα 376, 380, 383, 386, 387, 388, 389, 394,395, ο οικονομικός φορέας 

έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Για το άρθρο 399 ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και 

προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς η τεχνική περιγραφή αναφέρει ότι 
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το Βάρος κεφαλής πρέπει να είναι 500gr περίπου.  

Για τα άρθρα 404, 407, 413, 414-415, 424-425, 447-448, ο οικονομικός φορέας 

έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Για το άρθρο 460 ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και 

προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Όταν αναφέρεται το σύμβολο Cr-V ή 

CrV, αυτό περιγράφει το υλικό του ατσαλιού και δεν αναφέρεται στην αναλογία 

των στοιχείων σε αυτό. 

Για το άρθρο 462 ο οικονομικός φορέας ... έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και 

προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για το άρθρο 464 ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια. Όταν 

αναφέρεται το σύμβολο Cr-V ή CrV, αυτό περιγράφει το υλικό του ατσαλιού και 

δεν αναφέρεται στην αναλογία των στοιχείων σε αυτό. 

Για το άρθρο 468 ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια.  

Για τα άρθρα 469, 485 ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια 

και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Όταν αναφέρεται το σύμβολο Cr-V 

ή CrV, αυτό περιγράφει το υλικό του ατσαλιού και δεν αναφέρεται στην αναλογία 

των στοιχείων σε αυτό. 
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Για τα άρθρα 66, 341, 342, 419, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 

498, 499, 500, 503, 504, 509, 510, 511, 516, 520, 521, 522, 524, 528, 530, 531, 

532, 535, 536, 537, 538, 542. Σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας των 

ηλεκτρικών και επαναφορτιζόμενων εργαλείων χειρός όλοι οι οικονομικοί φορείς 

έχουν λάβει γνώση στις 21/1/2021 της απάντησης της αναθέτουσαας αρχής σε 

αίτημα διευκρινήσεων μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ.  Η 

1η Παρεμβαίνουσα στο αρχείο με τίτλο «04.ΑΡΘΡΟ2.4.3.1.α Υ.Δ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚHΡΥΞΗΣ_signed» αναφέρει «...Ζ. Η προσφορά της εταιρεία 

μας ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής, όπως ορίζονται από την 

παρούσα διακήρυξη και μελέτη. Η. Λάβαμε γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης, της σχετικής μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 

νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα....». Ομοίως και η 

προσφεύγουσα επισυνάπτει μία δέσμευση της για την εγγύηση καλής  

λειτουργίας των εργαλείων. Με βάση τα παραπάνω ορθώς η επιτροπή έκρινε ότι 

όλοι οι φορείς έχουν την πρόθεση να τηρήσουν τους ζητούμενους όρους για την 

εγγύηση καλής λειτουργίας.  

Για το άρθρο 487 στο τεχνικό φυλλάδιο αναφέρεται ότι το προϊόν θα έχει 1 χρόνο 

εγγύησης αλλά από την αντιπροσωπεία. Τα 2 έτη επιπλέον που απαιτεί ο 

διαγωνισμός θα τα καλύψει ο οικονομικός φορέας καθώς δεσμεύεται για την 

εγγύηση των τριών ετών.  

Για το άρθρο 488 δεν υπάρχουν δύο φωτογραφίες στο προσφερόμενο προϊόν, 

επομένως προκύπτει ότι η προσφεύγουσα δεν έχει προβεί σε ορθή 

αντιστοίχιση. 

Για τα άρθρα 489 και 493, ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά 

φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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Για το άρθρο 503. Σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών και 

επαναφορτιζόμενων εργαλείων χειρός όλοι οι οικονομικοί φορείς έχουν λάβει 

γνώση στις 21/1/2021 της απάντησης της αναθέτουσας αρχής σε αίτημα 

διευκρινήσεων μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ. Ο 

οικονομικός φορέας στο αρχείο με τίτλο «ΥΔ 1_signed»δηλώνει ότι «...Έλαβα 

γνώση γενικά των όρων και των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισμού, τους 

οποίους και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα ». Ομοίως και η 

προσφεύγουσα επισυνάπτει μία δέσμευση της για την εγγύηση καλής 

λειτουργίας των εργαλείων. Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή ορθά έκρινε ότι 

όλοι οι φορείς έχουν την πρόθεση να τηρήσουν τους ζητούμενους όρους για την 

εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για τα άρθρα 510, 516, 528 ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά 

φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για το άρθρο 530, η τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε προϊόν μεγαλύτερο από 3 

κιλά (Βάρος>3 κιλών). Άρα ο οικονομικός φορέας προσφέρει προϊόν που 

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

Αναθέτουσα Αρχή. 

Για τα άρθρα 536, 548-550, 551, 552, 553, 559, 560, 562-565, 568, 572-573, ο 

οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που 

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

Αναθέτουσα Αρχή. 

Για το άρθρο 577, ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και 

προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Το προϊόν έχει τη ζητούμενη ποιότητα 
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HSS-Co5 (κοβαλτίου) σύμφωνα με τη σελ 31 στο τεχνικό φυλλάδιο με τίτλο 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ .Ζ_signed» 

Για τα άρθρα 578, 579 – 582,  η 1η Παρεμβαίνουσα έχει καταθέσει τεχνικά 

φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για τα άρθρα 584, 589, 592-599, 657, ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει 

τεχνικά φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Για τα άρθρα 662 – 664, ο οικονομικός φορέας …  έχει καταθέσει τεχνικά 

φυλλάδια. 

Για τα άρθρα 669, 703 – 704, 712, 719 – 721, 724, 727, 730 – 738, 744-759, 

762-800, 804, ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια και 

προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Για τα άρθρα 805, 807, 810, ο οικονομικός φορέας … έχει καταθέσει τεχνικά 

φυλλάδια και προσφέρει προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Όσον αφορά την προσφορά της προσφεύγουσας σχετικά με τα άρθρα και τους 

λόγους απόρριψης της προσφοράς της από αυτά λεκτέα τα εξής: 
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Σχετικά με τα άρθρα 249,250, 281,282, 283,284 , 285,286, 294 , 295 , 296,297 , 

298 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στα τεχνικά φυλλάδια που υπέβαλλε η προσφεύγουσα, όλα τα προσφερόμενα 

τρυπάνια είχαν διάμετρο χαμηλότερη από τη ζητούμενη , συνεπώς ορθώς 

κρίθηκαν ότι δε συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Σχετικά με τα άρθρα 407, 468, ο λόγος απόρριψης δεν αφορούσε στην παροχή 

κασετίνας, όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, αλλά το ότι «Το τεχνικό 

φυλλάδιο που υποβλήθηκε αφορά σε σετ τρυπάνια 25 τεμαχίων με διάμετρο 

από 1 έως και 3,2 mm, ενώ είχε ζητηθεί σετ τρυπάνια 25 τεμαχίων με διάμετρο 

από 1-13 mm», επομένως ορθά έκρινε η αναθέτουσα αρχή.  

Σχετικά με τα άρθρα 776, 777, η προσφεύγουσα υπέβαλε τεχνικό φυλλάδιο που 

αφορά σε τρυπάνι με διάμετρο έως και 3,2 mm και από 13,5 -20, ενώ η 

Διακήρυξη απαιτούσε από 5 -18mm, επομένως η προσφορά της ορθώς 

απορρίφθηκε.  

Σχετικά με τα άρθρα 278,287, 288 , 762 , 763,764 , 765 , 766 , 767 , 768 , 

769,770 , 775 ,778 , 779,780, 781 , 795 , 796 , 797 , 798, η προσφεύγουσα 

κατέθεσε τεχνικό φυλλάδιο που αφορά σε τρυπάνι με μικρότερη διάμετρο από 

την απαιτούμενη με την Διακήρυξη, επομένως η προσφορά της ορθώς 

απορρίφθηκε.  

Για τα άρθρα 218, 221 και 252, δεν υπάρχει τεχνικό φυλλάδιο κατατεθειμένο 

στην προσφορά της προσφεύγουσας.  

Για το άρθρο 250, η προσφεύγουσα κατέθεσε τεχνικό φυλλάδιο που αφορά σε 

τρυπάνι με μικρότερη διάμετρο από την απαιτούμενη από την Διακήρυξη, 
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επομένως η προσφορά της ορθώς απορρίφθηκε.  

Για το άρθρο 318, η προσφορά της προσφεύγουσας αφορούσε Τσοκ κώνου με 

μήκος 88,5 -98,5 mm, ενώ η τεχνική περιγραφή ρητά ζητούσε μήκος 89 -99 mm. 

Δεν κάλυπτε λοιπόν την απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής και η προσφορά 

της ορθώς απορρίφθηκε.  

Για τα άρθρα 353 και 354, η απαίτηση ήταν για δίσκο λειάνσεως σιδήρου 

125X6,4X22,23m, ενώ η προσφεύγουσα προσέφερε δίσκο με διαστάσεις 

125X6,0X22,23m, επομένως ορθώς απορρίφθηκε η προσφορά της.  

Για το άρθρο 528 δεν υπάρχει τεχνικό φυλλάδιο κατατεθειμένο στην προσφορά 

της προσφεύγουσας.  

Για τα άρθρα 584 και 712, η προσφεύγουσα αναφέρει ότι θα κατασκευάσει τα έν 

λόγω εργαλεία, όμως η επιτροπή του διαγωνισμού ορθώς ισχυρίζεται ότι δεν 

μπορεί να κρίνει και να δεχτεί προϊόντα που δεν υφίστανται κατά την στιγμή της 

κατάθεσης της προσφοράς.  

Για το άρθρο 727 δεν υπάρχει τεχνικό φυλλάδιο κατατεθειμένο στην προσφορά 

της προσφεύγουσας. 

 11.  Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει να 

απορριφθεί στο σύνολό της και να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις. 

12. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το Παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363  Ν. 4412/2016). 
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   Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Δέχεται τις παρεμβάσεις. 

Ορίζει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 23 Ιουλίου 2021 και εκδόθηκε στις 5  

Αυγούστου 2021 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

       Ο Πρόεδρος          Ο Γραμματέας 

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 


