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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνεδρίασε την 7 Σεπτεμβρίου 2020 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ 

Διαθεσόπουλος Πρόεδρος και Εισηγητής, Αγγελική Πουλοπούλου, Εισηγήτρια 

και Χρήστος Σώκος, Μέλος. 

Για να εξετάσει την από 3-9-2020 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

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

1214/3-9-2020 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «.....» νομίμως 

εκπροσωπουμένου. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «.....», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της με αρ. πρωτ. ....., καθ’ ο μέρος απέκλεισε την προσφορά του  στο 

πλάισιο της  διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την «.....», 

εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 194.167,74 ευρώ, που προκηρύχθηκε με τη με 

αρ. ..... διακήρυξη, η οποία απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 29-6-

2020 και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ ..... την 2-7-2020 και 

στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α ...... 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 

 

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 970,84 ευρώ, 

πληρώθηκε δε δια του από 27-8-2020 εμβάσματος ......  
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2. Επειδή, με την εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος, από 

3-9-2020 κατατεθείσα προσφυγή του, ο προσφεύγων στρέφεται κατά της από 

27-8-2020 κοινοποιηθείσας εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, καθ’ ο μέρος 

απεκλείσθη η προσφορά του προσφεύγοντος, υπό την αιτιολογία ότι «είχε 

υποβάλλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2.952€ μικρότερου του 

ποσού των 3.880€ όπως όριζε η Διακήρυξη», στο πλαίσιο της εμπίπτουσας, 

λόγω χρόνου αποστολής προς δημοσίευση στην ΕΕΕΕ και εκτιμώμενης αξίας, 

στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ. Επομένως, η προσφυγή πρέπει να γίνουν τυπικά 

δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία. 

3. Επειδή, κατά τον όρο 2.2.2.1 της διακήρυξης ορίζεται ότι «Για την 

έγκυρη συμμετοχή ... κατατίθεται από τους «συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 3.880 ευρώ...», ο δε 

προσφεύγων υπέβαλε την από 21-7-2020 εγγυητική επιστολή με αρ. .... της 

….., ποσού 2.952,00 ευρώ και άρα, υπολειπομένης αξίας της κατ’ ελάχιστον ως 

άνω απαιτηθείσας, χωρίς άλλωστε να δύναται κατ’ άρ. 102 Ν. 4412/2016, η 

όλως ουσιώδης τούτη πλημμέλεια να αρθεί με ύστερη της προσφοράς, 

αντικατάσταση της ως άνω εγγυητικής με νέα ορθού πσοού, αλυσιτελώς δε ο 

προσφεύγων υποβάλλει με την προσφυγή του νέα εγγυητική συμμετοχής και 

επιστολή της τραπέζης περί ιδίου σφάλματος αυτής, ομοίως αλυσιττελώς 

επικαλούμενος ότι εκ παραδρομής της τράπεζας, ανεγράφη στην υποβληθείσα 

με την προσφορά, εγγυητική ποσό που αφορά άλλη διαδικασία, στην οποία 

μετέχει, αφού ουδόλως έχει έννομη σημασία το υποκειμενικό στοιχείο της 

πρόθεσης ή του ακουσίου σφάλματος, όσον αφορά τον άνευ ετέρου 

αποκλεισμού, λόγω παράβασης ουσιώδους όρου της διακήρυξης και ενώ ο 

προσφεύγων είχε κάθε ευθύνη για την ορθότητα και συμφωνία με τους όρους 

της διακήρυξης, των υποβαλλομένων δια της προσφοράς του εγγράφων, τα 

οποία υπάγονται στην αποκλειστική του σφαίρα ευθύνης, αντίθετη δε ερμηνεία 

θα έθιγε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Ουδόλως δε η 

υποβολή ελλιπούς εγγυητικής και δη, κατά το όλως κρίσιμο στοιχείο του ποσού 

αυτής συνιστά τυπικό σφάλμα, παρά πρόδηλη παράβαση των όρων 2.2.2.1 και 
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2.4.3.1 περί περιεχομένου φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, στα οποία 

ανήκει η εγγυητική συμμετοχής και άρα, κατ’ άρ. 2.6.4.α, β και θ της διακήρυξης, 

ορθώς απεκλείσθη η προσφορά του προσφεύγοντος. 

4. Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η 

Προδικαστική Προσφυγή.  

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

καταπέσει το παράβολο με αρ. ….. και ποσού 970,84 ευρώ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου με αρ. ….. και ποσού 970,84 

ευρώ. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 7-9-2020 και εκδόθηκε στις 25-9-2020. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 


