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Αρ. Πρωτ. 1200-2022-01-11/14-01-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 913 (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 105084) 

Την 11-01-2021 η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προέβη στην δημοσίευση του 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (Νο 913),  για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Φορητού 
Συστήματος Τρισδιάστατων Μετρήσεων με Laser Tracker, για την Ε.Α.Β. Α.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 
150.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 38636100), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 11-02-2021 και κατόπιν παράτασης την 18-02-2021. 

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (21PROC007991906), στο ΕΣΗΔΗΣ (105084), στην 
Διαύγεια (ΨΣ9Β469ΗΙΓ-ΤΡ9) και στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ.  

Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές και συγκεκριμένα από τους οικονομικούς φορείς 
“GEOSENSE I.K.E.”, “JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.” και “METRICA ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Α.Ε.”. 

Την 26-02-2021 η Επιτροπή συνεκλήθη και προχώρησε στο Α’ Στάδιο Αξιολόγησης, ήτοι στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς».  

Την 31-05-2021 η Επιτροπή αξιολόγησης υπέβαλλε το υπ’ αρίθμ. 1230-2021-05-224 Πρακτικό Αξιολόγησης 
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς», σύμφωνα με το οποίο κατέγραψε τα κατωτέρω 
αποτελέσματα: 

«1.Η προσφορά της εταιρείας GEOSENSE I.K.E. καλύπτει πλήρως τόσο τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών 
αλλά τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

2.Η προσφορά της εταιρείας JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. καλύπτει τις απαιτήσεις των 
δικαιολογητικών της διακήρυξης ενώ δεν καλύπτει την απαίτηση της παρ.3.12 των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

3.Η προσφορά της εταιρείας METRICA A.E. καλύπτει τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών της διακήρυξης 
ενώ δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των παρ.3.5 και 3.12 των τεχνικών προδιαγραφών.» 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε: 

«την απόρριψη των υποψηφίων «JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και «METRICA A.E.» και 
την αποδοχή της προσφοράς του υποψηφίου «GEOSENSE I.K.E.» και την προώθηση στην επόμενη 
φάση.» 

Την 08-06-2021 αναρτήθηκε η υπ’ αρίθμ. 1200-2021-05-138 «Απόφαση Αποτελεσμάτων Α΄ Σταδίου 
Αξιολόγησης», σύμφωνα με την οποία η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» αποφάσισε: 

«Α. Για τους οικονομικούς φορείς «JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και «METRICA A.E.»: 

Την απόρριψη των προσφορών τους για τους προαναφερόμενους λόγους και τον αποκλεισμό τους από 
την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης καθώς οι υποβληθέντες φάκελοι των «Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληρούν τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της 
Διακήρυξης. 

ΑΔΑ: Ψ9ΟΕ469Η1Γ-ΜΙΦ



2 
 

Β. Για τον οικονομικό φορέα «GEOSENSE I.K.E.»: 

Την αποδοχή της προσφοράς του καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – 
Τεχνικής Προσφοράς» πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και την 
προώθηση του στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς 
του.» 

Την 17-06-2021 υπεβλήθη ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. προδικαστική προσφυγή από τον οικονομικό φορέα “ 
METRICA A.E.” (ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 1245/2021) κατά της ανωτέρω πράξης με αίτημα την ακύρωση της ανωτέρω 
Απόφασης αποτελεσμάτων και την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ακολούθησε η υποβολή Παρέμβασης της “GEOSENSE I.K.E”, η υποβολή των Απόψεων της ΕΑΒ και η 
υποβολή υπομνήματος αντίκρουσης της “ METRICA A.E.”, προς την Α.Ε.Π.Π.  

Την 29-06-2021 η Α.Ε.Π.Π. απέστειλε Απόφαση απόρριψης της αναστολής του διαγωνισμού. 

Την 23-08-2021 η Α.Ε.Π.Π. απέστειλε Βεβαίωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, την 26-08-2021 η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκλήθη και προχώρησε στο Β’ 
Στάδιο Αξιολόγησης, ήτοι στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομικής Προσφοράς». 

Την 01-09-2021 υπεβλήθη το υπ’ αρίθμ.1230-2021-09-259 Πρακτικό Αξιολόγησης «Οικονομικών 
Προσφορών», σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Αξιολόγησης κατέγραψε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

«Ο οικονομικός φορέας  «GEOSENSE Ι.Κ.Ε» υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί του τιμήματος των 99.000 
€, χωρίς Φ.Π.Α. Η εν λόγω προσφορά είναι εντός του τεθέντος προϋπολογισμού ποσού 150.000 €, χωρίς 
Φ.Π.Α.» 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε: 

«την ανακήρυξη της εταιρείας «GEOSENSE I.K.E.» ως «Προσωρινού Αναδόχου» για την «Προμήθεια 
Φορητού Συστήματος Τρισδιάστατων Μετρήσεων με Laser Tracker, για την Ε.Α.Β. Α.Ε» έναντι συμβατικού 
τιμήματος 99.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., έναντι τεθέντος προϋπολογισμού ποσού 150.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.» 

Την 08-09-2021 αναρτήθηκε η υπ’ αρίθμ. 1200-2021-09-415 «Απόφαση Ανακήρυξης προσωρινού 
Αναδόχου», σύμφωνα με την οποία η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» αποφάσισε: 

«την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα  «GEOSENSE I.K.E.» ως «Προσωρινού Αναδόχου» για την 
«Προμήθεια Φορητού Συστήματος Τρισδιάστατων Μετρήσεων με Laser Tracker, για την Ε.Α.Β. Α.Ε (C.P.V.: 
38636100)» έναντι προσφερόμενου τιμήματος 99.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., επί τεθέντος προϋπολογισμού 
150.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.» 

Την 09-09-2021 επιδόθηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» η πλήρης Αίτηση του 
οικονομικού φορέα «ΜΕΤRICA Α.Ε.”, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την αναστολή 
εκτέλεσης α) της σιωπηρής απόρριψης της από 17-06-2021 υπ’αρίθμ.1245/18-06-2021 προδικαστικής 
προσφυγής της «ΜΕΤRICA Α.Ε.”, β) της υπ’ αρίθμ. 1200-2021-05-138 «Απόφασης Αποτελεσμάτων Α΄ 
Σταδίου Αξιολόγησης» της ΕΑΒ για την απόρριψη της προσφοράς της «ΜΕΤRICA Α.Ε.” και τον αποκλεισμό 
της από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, γ) του υπ’αρίθμ.1230-2021-05-224/31-5-2021 
Πρακτικού Αξιολόγησης «Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» της Επιτροπής και δ) κάθε 
άλλης συναφούς Πράξης ή Παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.  

Την 11-10-2021 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών συνεδρίασε και με την υπ’ αρίθμ 443/2021 Απόφαση του, 
ανέστειλε την εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 1200-2021-05-138 «Απόφασης Αποτελεσμάτων Α΄ Σταδίου 
Αξιολόγησης» της ΕΑΒ και ανέπεμψε την υπόθεση πίσω στην ΑΕΠΠ. 

Την 14-12-2021 η ΑΕΠΠ κοινοποίησε στην ΕΑΒ την υπ’ αρίθμ. 1820/2021 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου 
της, σχετικά με την προδικαστική προσφυγή της «ΜΕΤRICA Α.Ε» (ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 1245/18-06-2021, α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 105084), σύμφωνα με την οποία δέχεται την προδικαστική προσφυγή, απορρίπτει την 
παρέμβαση του οικονομικού φορέα “GEOSENSE”, ακυρώνει την υπ΄ αρίθμ. 1200-2021-05-138 
«Απόφαση Αποτελεσμάτων Α΄ Σταδίου Αξιολόγησης» καθώς και την υπ’ αρίθμ. 1200-2021-009-415 
«Απόφαση Ανακήρυξης προσωρινού Αναδόχου» της ΕΑΒ. 
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Την 14-01-2022 η Επιτροπή αξιολόγησης απέστειλε την τοποθέτησή της επί της Απόφασης της ΑΕΠΠ 
στο υπ’ αρίθμ. 3400-2022-01-10 Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο:   

«….Σε συνέχεια της ανωτέρω Απόφασης και της γνωμοδότηση της δικηγόρου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη 
της τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις απόψεις της ΑΕΠΠ, λόγω της ασάφειας των όρων της διακήρυξης, όπως προέκυψε, 
πρέπει να ακυρωθούν οι σχετικές αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης. 

2. Η εν λόγω προμήθεια πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο κατασκευαστικό πρόγραμμα συ-μπαραγωγής 
δομικών υποσυγκροτημάτων του αεροσκάφους F16. Η μη πραγματοποίηση της προμήθειας, έως σήμερα, 
έχει δημιουργήσει πλείστα προβλήματα στην παραγωγική δια-δικασία και, επιπλέον, η συνέχιση της εν 
λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας και η ολοκλήρωσή της, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθιστά 
την προμήθεια άνευ αντικειμένου, εφό-σον είναι απαραίτητη άμεσα για την συνέχιση της παραγωγής. 

3.  Δεδομένου του κινδύνου διακοπής της παραγωγής, με σοβαρές συνέπειες, ο ίδιος ο πελά-της, ήτοι η 
LM Aero, εισηγήθηκε της άμεση ανάληψη της εν λόγω προμήθειας από τον ίδιο, με πολύ ευνοϊκότερους 
όρους αγοράς, για την ΕΑΒ ΑΕ. Επομένως, περαιτέρω σημαντική αλ-λαγή έχει επέλθει και στις 
οικονομικές παραμέτρους, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για την διε-ξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας. 

4. Η όποια καθυστέρηση στην παραγωγική διαδικασία θα δημιουργήσει τεράστιο κίνδυνο για το 
πρόγραμμα παραγωγής  και γενικότερα για τα συμφέροντα της ΕΑΒ ΑΕ, το οποίο αναμ-φισβήτητα 
αποτελεί έργο πνοής για την χώρα και άρρηκτα συνδεδεμένο με το δημόσιο συμφέρον της εταιρείας. 

5. Σύμφωνα με τις απόψεις της ΑΕΠΠ, πρέπει να γίνει αποδεκτή η προσφορά της METRIKA. Η επιτροπή 
κρίνει ότι με τον εξοπλισμό της εταιρείας αυτής δεν θα  καλύπτονται οι απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως έχουν τεθεί από τις ανάγκες της παραγωγής.» 

 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε: 

«την ματαίωση της διαγωνιστική διαδικασίας, στα πλαίσια του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα σύμφωνα 
με τα άρ.106 παρ. 2, περιπτώσεις α, β, δ και στ και το άρ.4.» 

 
 
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε. αποφασίζει την έγκριση του υπ’ αρίθμ 3400-2022-01-
10/ 14-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, ήτοι :  
 
την ματαίωση/ακύρωση  του διαγωνισμού θέματος για την «Προμήθεια Φορητού Συστήματος 
Τρισδιάστατων Μετρήσεων με Laser Tracker, για την Ε.Α.Β. Α.Ε (C.P.V.: 38636100), προϋπολογισμού 
150.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.», σύμφωνα με τα άρ. 106 παρ. 2, περιπτώσεις α, β, δ και στ και το άρ. 4  του 
Ν. 4412/2016. 
 
 
 
Τανάγρα, 14-01-2022 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 
 
 

H παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου 
Aκριβές Αντίγραφο 
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