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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνεδρίασε την 9 Aπριλίου 2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Κωνσταντίνο Κορομπέλη σε 

αναπλήρωση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

Για να εξετάσει την από 17-3-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

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

577/18-3-2021 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…», νομίμως 

εκπροσωπούμενου. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «…», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

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

νομίμως εκπροσωπούμενου.  

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της σε αυτόν κοινοποιηθείσας από 8-3-2021 Απόφασης με αριθμό 3η 

/θ10/25.2.2021 (ΑΔΑ: …) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

αναθέτουσας αρχής, καθ’ ο μέρος έκρινε αποδεκτή την προσφορά του 

παρεμβαίνοντα στο είδος 5 του τμήματος 2 «Υπερηχοτομογράφος 

Γυναικολογικός μαιευτικός», προϋπολογισμού 48387,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ 

αξίας 1.097.983,87 ευρώ για την «…», η οποία απεστάλη για δημοσίευση στην 

ΕΕΕΕ την 22-1-2021 και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ … 

την 24-1-2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α …. 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 
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Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ 

39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ … και ποσού 600,00 ευρώ, 

φέρει δε την ένδειξη «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ». 

2. Επειδή, εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται εκ 

του δεύτερου αποδεκτού μειοδότη στο είδος 5 τμήματος 2, προσφεύγοντος, η 

από 10-3-2021 κατά της από 2-3-2021 κοινοποιηθείσας, εκτελεστής πράξης 

περάτωσης σταδίων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών κατά της αποδοχής του πρώτου μειοδότη παρεμβαίνοντος,  στο 

πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας λόγω εκτιμώμενης αξίας και χρόνου 

αποστολής προς δημοσίευση στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ, προσφυγή. Ομοίως 

εμπροθέσμως, κατά παρέκταση στην αμέσως επόμενη ημέρα, και μετ’ εννόμου 

συμφέροντος από 29-3-2021, κατόπιν της από 18-3-2021 κοινοποίησης της 

προσφυγής, ασκείται η παρέμβαση. Η αναθέτουσα υποβάλλει τις από 29-3-

2021 Απόψεις της, ο δε προσφεύγων υποβάλλει το από 2-4-2021 Υπόμνημα. 

Επομένως, η προσφυγή και η παρέμβαση πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και 

να εξετασθούν περαιτέρω κατ’ ουσία. 

3. Επειδή, για το είδος 5 τμήματος 2, ορίστηκε στη σελ. 70 της 

διακήρυξης η προδιαγραφή REAL TIME 3D/4/D με επισήμανση να περιγραφεί 

αναλυτικά η πλήρωσή της. O παρεμβαίνων στο φύλλο συμμόρφωσης της 

προσφοράς του δήλωσε σχετικά «ΝΑΙ §5.15. Ο προσφερόμενος 

υπερηχοτομογράφος … (…) έχει δυνατότητα: Πραγματικού χρόνου 

Τρισδιάστατης παρουσίασης (Realtime 3D/4D). Η δημιουργία της 4D εικόνας 

γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Παρέχει δυνατότητα μετεπεξεργασίας της 

τρισδιάστατης εικόνας και πραγματικού χρόνου πολυεπίπεδου ανασχηματισμού 

(MPR), καθώς και ειδικό πακέτο υπολογισμών και μετρήσεων 4D Επιπλέων * 

4D STIC. Ανάλυση 4D για την καρδιά εμβρύου» και παρέπεμψε για το … (…) 

είδος που προσφέρει στα εξής «ΦΥΛΛΑΔΙΟ …. Σελίδα 17, 18, παράγραφος 4D 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ … Σελίδα 17 Exceptional detail for a more precice diagnosis». 
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Aσχέτως των εκατέρωθεν ισχυρισμών περί της ανωτέρω διατύπωσης «έχει 

δυνατότητα» και του αν αυτή σημαίνει ότι η παραπάνω λειτουργία 4d 

προσφέρεται προαιρετικά και ασχέτως ότι όπως αποδεικνύεται από τα τεχνικά 

φυλλάδια ανωτέρω, το προσφερόμενο σύστημα όντως έχει δυνατότητα για 

τέτοια λειτουργία, πλην όμως, όπως ρητά αναφέρει η σελ. 17 του ανωτέρω 

ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ Α και επί ακριβώς της παραπομπής 5.15 που σημειώνει εκεί ο 

παρεμβαίνων και αναφέρεται ακριβώς στην ανωτέρω 15η επιμέρους 

προδιαγραφή του σημ. 5 των προδιαγραφών, δια προαιρετικού λογισμικού, σε 

κάθε περίπτωση το έντυπο αναλυτικής οικονομικής προσφοράς του 

παρεμβαίνοντος ρητά αναφέρει την παραπάνω ακριβώς αναφερόμενη στο 

φύλλο συμμόρφωσής του λειτουργία “Πραγματικού χρόνου Τρισδιάστατης 

παρουσίασης (4D)” ως προαιρετική και επιβαρυνόμενη με επιπλέον κόστος 

5.700 ευρώ. Αλυσιτελώς δε ο παρεμβαίνων αποπειράται να αλλάξει το σαφές 

γράμμα της οικονομικής προσφοράς του, επικαλούμενος ότι η ως άνω μνεία 

αφορά άλλη λειτουργία περί των 4d κεφαλών και δη, λειτουργίες των 

προδιαγραφών 5.17-5.18, 5.21 κλπ του φύλλου συμμόρφωσής του, αφού ρητά 

αναφέρθηκε στο φύλλο συμμόρφωσής του και για την πλήρωση της 

προδιαγραφής 5.15 με τη διατύπωση «Πραγματικού χρόνου Τρισδιάστατης 

παρουσίασης (Realtime 3D/4D)» και ομοίως ρητά, χρησιμοποιώντας ακριβώς 

την ίδια διατύπωση, ως προς το τετραδιάστατο (4d) της πραγματικού χρόνου 

(«real time») λειτουργίας και με ειδική επισήμανση και μνεία πέραν όσων 

αναφέρει επί των περιλαμβανόμενων στη βασική προσφορά του, ανέφερε αυτή 

ως προαιρετική, αλλά και τιμολόγησε αυτήν επιπλέον της τιμής προσφοράς του, 

η οποία έπρεπε να καλύπτει φυσικό αντικείμενο που πληροί τις ελάχιστες, ως η 

ανωτέρω υπό 5.15, προδιαγραφές. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η οικονομική 

προσφορά του παρεμβαίνοντος δεν αντιστοιχεί σε όσες επιμέρους λειτουργίες 

και συστήματα απαιτούνται για την πλήρωση των ελαχίστων προδιαγραφών και 

τούτο ασχέτως ότι το προσφερόμενο αγαθό εν γένει διαθέτει δυνατότητα να 

ενσωματώσει, πλην όμως εν προκειμένω με επιπλέον κόστος κατ’ επιλογή του 

παρεμβαίνοντος, τις απαιτούμενες προδιαγραφές σε τεχνικό επίπεδο. Πλην 

όμως, η οικονομική προσφορά πρέπει να καλύπτει πλήρως την τεχνική και 
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ομού να αντιστοιχούν στο απαιτούμενο κατ’ ελάχιστον φυσικό αντικείμενο της 

υπό ανάθεση σύμβασης. Επομένως, κατ’ αποδοχή του πρώτου σχετικού λόγου 

της προσφυγής, ο παρεμβαίνων είναι αποκλειστέος. Συνεχεία των παραπάνω, 

η ίδια προδιαγραφή 5, στα σημ. 5.17, 5.18, 5.19, 5.21 και 5.22 ορίζει αντίστοιχα 

ότι «Λογισμικό ταυτόχρονης απεικόνισης πολλαπλών παράλληλων ανατομικών 

τομών στην οθόνη οποιουδήποτε επιπέδου από τα τρισδιάστατα ογκομετρικά 

δεδομένα - ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). Να διαθέτει ρυθμιζόμενο πάχος 

τομής, με σκοπό την επίτευξη λεπτομερούς ανάλυσης των δεδομένων. Να 

υπάρχει δυνατότητα ελιγμών, σήμανσης και μετρήσεων….Ειδικευμένο 

πρόγραμμα εξέτασης και μελέτης της καρδιακής λειτουργίας εμβρύων με 

ταυτόχρονη απεικόνιση και στα τρία επίπεδα σε πραγματικό χρόνο τόσο στο B-

Mode όσο και στο CFM DOPPLER - ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)…Ειδικά 

προκαθορισμένα πρωτοκόλλα επιλεγόμενα από το πληκτρολόγιο, με χρήση της 

τεχνικής τρισδιάστατης απεικόνισης για την ανάδειξη όλων των ανατομικών 

καρδιακών δομών του εμβρύου, από την είσοδο της καρδιάς μέχρι και το 

στομάχι, από μία μόνο ογκομετρική λήψη, και την ταυτόχρονη απεικόνιση στην 

οθόνη πολλαπλών δισδιάστατων τομών, οποιασδήποτε γωνίας, κάθε 

επιλεγόμενης ανατομικής δομής ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)… 

Εξειδικευμένο πρόγραμμα στεφανιαίας απεικόνισης ανατομικών δομών 

οποιουδήποτε σχήματος με τη χρήση των ογκομετρικών δεδομένων. ΝΑΙ (Να 

προσφερθεί προς επιλογή) Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη απεικόνιση με μία 

ογκομετρική λήψη μέχρι και τριών διαφορετικών οβελιαίων τομών για την 

τρισδιάστατης ανασύνθεση της στεφανιαία τομής της ενδομήτριας κοιλότητας 

στο γυναικολογικό υπερηγράφημα) ή ανωμαλιών (π.χ. καθορισμός βάθους 

υπερωιοσχιστίας). Λογισμικό ρεαλιστικής απεικόνισης του εμβρύου μέσω 

ειδικής περιστρεφόμενης πηγής φωτός. Δυνατότητα απεικόνισης αιματικών 

ροών, δυνατότητα χρωματικού προσδιορισμού της κατεύθυνσης της ροής, 

καθώς και δυνατότητα καθορισμού από τον χρήστη του βάθους των δομών που 

θέλει να απεικονίζονται (εν τω βάθει ή επιφανειακές). Να έχει τη δυνατότητα 

ανάδειξης εσωτερικών δομών εγκεφάλου εμβρύου σε πολύ πρώιμη ηλικία 

κύησης, καθώς και πληροφορίες ακριβούς θέσης εμβρύου και εμβρυικού σάκου 
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σε μονή ή πολύδυμη κύηση, σε μορφή ολογράμματος. Δυνατότητα φωτισμού 

ανατομικών περιοχών καθώς και του περιφερειακού υγρού με έως και τρεις 

ανεξάρτητες ελεύθερες μετακινούμενες πηγές φωτός και τύπους με διαφορετική 

ένταση και αποχρώσεις. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)». Για τις ανωτέρω 

προδιαγραφές 5.17, 5.18, 5.19, 5.22, ο παρεμβαίνων παρέπεμψε μεταξύ άλλων 

και στη σελ. 18 του ως άνω φυλλαδίου Α περί παραγράφου για 4d λειτουργία, 

ενώ για την 5.17 και σε σημείωση στη σελ. 20 του ιδίου φυλλαδίου πάλι για 

τέτοια λειτουργία. Πλην όμως, κατά τα ανωτέρω, η ως άνω λειτουργία συνιστά 

προαιρετική και προσφερόμενη σε επιπλέον της τιμής προσφοράς, πρόσθετη 

τιμή και άρα, δεδομένου ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές τέθηκαν ως ελάχιστες 

απαιτήσεις δεν δύνανται να παρέχονται, καλύπτονται και συνδέονται με μη 

περιλαμβανόμενες στη βασική σύνθεση, λειτουργίες. Συνεπώς, για την 

ταυτότητα της νομικής και πραγματικής βάσης ως προς τον πρώτο ως άνω 

λόγο της προσφυγής, η προσφορά του παρεμβαίνοντος είναι αποκλειστέα και 

κατ’ αποδοχή του δεύτερου λόγου της προσφυγής, ήτοι μη κάλυψης των 

ανωτέρω προδιαγραφών 5.17, 5.18, 5.19 και 5.22 από την προσφορά που 

αντιστοιχεί στην προσφερόμενη τιμή και επομένως, λόγω μη κάλυψης από την 

τελευταία του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου φυσικού αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης. Κατ’ αποτέλεσμα των παραπάνω και δεδομένου ότι ο 

παρεμβαίνων είναι ούτως ή άλλως αποκλειστέος συνεπεία όσων προκύπτουν 

εκ των ως άνω, παρέλκει η εξέταση του τρίτου συναφούς λόγου της 

προσφυγής. 

4. Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η 

Προδικαστική Προσφυγή. Να απορριφθεί η Παρέμβαση. Να ακυρωθεί η 

προσβαλλομένη, καθ’ ο μέρος έκρινε αποδεκτή την προσφορά του 

παρεμβαίνοντος στο είδος 5 τμήματος 2 της διαδικασίας.  

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

επιστραφεί το παράβολο με αρ … και ποσού 600,00 ευρώ. 

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  
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Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή. 

Απορρίπτει την Παρέμβαση. 

Ακυρώνει τη με αριθμό 3η /θ 10/25.2.2021 (ΑΔΑ: …) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, καθ’ ο μέρος έκρινε αποδεκτή 

την προσφορά του παρεμβαίνοντος στο είδος 5 τμήματος 2 της διαδικασίας. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου με αρ … και ποσού 600,00 ευρώ. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 9-4-2021 και εκδόθηκε στις 19-4-2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 

 


