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Η 

          ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

  6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 22 Μαρτίου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος, Μαργαρίτα Κανάβα Εισηγήτρια και Ιωάννα 

Θεμελή Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 11.02.2021 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό 

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

337/15.02.2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...» 

(εφεξής ο «προσφεύγων»), που εδρεύει στη ..., οδός ..., αριθμ. …, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «...» (εφεξής ο 

«αναθέτων φορέας»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της με αριθμ. 

πρωτ. ...απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης των από 

13.01.2021 και 20.01.2021 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού 

αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών 

προσφορών και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης προσωρινού 

αναδόχου (εφεξής η «προσβαλλόμενη») και  

Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...» 

(εφεξής ο «παρεμβαίνων»), που εδρεύει στην …, οδός ..., αριθμ. …, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το σκέλος που κρίνεται αποδεκτή 

η προσφορά του παρεμβαίνοντος και ανακηρυσσέται προσωρινός ανάδοχος 

για τους Νομούς ..., ..., ..., ..., ... και .... 

Με την παρέμβαση του ο παρεμβαίνων επιδιώκει την απόρριψη της 

προσφυγής και τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης. 
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Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Μαργαρίτα Κανάβα 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
 

 

            1. Επειδή για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί νόμιμο 

παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 

παρ.1 και 2  του Π.Δ. 39/2017, ποσού 1.282,25 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό ..., την από 10.02.2021 πληρωμή στην EUROBANK και 

την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης) το 

οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της εκτιμώμενης αξίας των 

Τμημάτων της σύμβασης (Τμημα 2 - Ν. ... 145.161,29€, Τμήμα 8-Ν. ... 

11.612,90€, Τμήμα 9-Ν.... 24.193,55€, Τμήμα 38- Ν. ... 30,000,00€, Τμήμα 

39- Ν. ... 24.193,55€ και Τμήμα 40- Ν.... 21.290,32€) για την οποία ασκείται η 

προδικαστική προσφυγή, ήτοι 256.451,61€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Επειδή, με την από 3.12.2020 διακήρυξη ο αναθέτων φορέας 

προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο 

«Μεταφορά χρηματαποστολών μονάδων ταχυδρομικού έργου ανά την 

Επικράτεια από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας 

(Ι.Ε.Π.Υ.Α.)» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας συνολικά 

δαπάνης 3.559.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

3. Επειδή, η προκήρυξη της ως άνω σύμβασης απεστάλη με 

ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23.11.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε 

καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ την 3.12.2020 με ΑΔΑΜ ..., καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου o επίμαχος διαγωνισμός έλαβε αύξοντα 

αριθμό ΕΣΗ∆ΗΣ .... 
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4. Επειδή ο διαγωνισμός που προκήρυξε η ... ΑΕ, η οποία αποτελεί 

αναθέτοντα φορέα κατ’ άρθρο 233 του ν. 4412/2016 καθόσον ασκεί 

δραστηριότητα στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ως εκ του 

αντικειμένου της, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του χρόνου 

εκκίνησης της διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του 

Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 345 του Ν. 4412/2016. 

            5.  Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 11.02.2021 στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 

κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες, μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού 

τόπου του διαγωνισμού, στις 2.02.2021 β) ασκήθηκε με τη χρήση του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και γ) 

κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από τον προσφεύγοντα την 12.02.2021 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 Π.Δ. 39/2017. 

6. Επειδή, ο προσφεύγων, ως προσφέρων του εν θέματι διαγωνισμού 

του οποίου η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή και κατατάχτηκε δεύτερος σε σειρά 

μειοδοσίας για τους Νομούς ..., ..., ..., ..., ... και ..., θεμελιώνει έννομο 

συμφέρον για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της 

προσβαλλόμενης ως βλαπτόμενος, ως προς το μέρος που αφορά στην 

αποδοχή της προσφοράς του παρεμβαίνοντος, ερειδόμενο στη ζημία του από 

τυχόν παράνομη συμμετοχή τρίτου στον διαγωνισμό και στο επιδιωκόμενο 

όφελος από την απόρριψη της προσφοράς του (βλ. ΕΑ ΣτΕ 1216/2006, πρβλ 

ΕΑ ΣτΕ 512/2002, 517/2001), επιδιώκοντας ευλόγως να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση, παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από τον 

αναθέτοντα φορέα. 

7. Επειδή την 12.02.2021 ο αναθέτων φορέας προέβη στην  

προβλεπόμενη, από το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017, κοινοποίηση της 
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υπό κρίση προσφυγής σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού. 

8. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 402/2021 Πράξη της Προέδρου του 6ου 

Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε ο 

αναθέτων φορέας να υποβάλει τις απόψεις του επί της υπό εξέταση 

προσφυγής.  

9. Επειδή ο παρεμβαίνων κατέθεσε στις 17.02.2021, ήτοι 

εμπροθέσμως, μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του 

διαγωνισμού, την με αριθμό ΓΑΚ ΠΑΡ 772/2021 παρέμβασή του, για την 

οποία θεμελιώνει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον καθώς η 

προσφορά του έχει κριθεί αποδεκτή, έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος 

για τους Νομούς ..., ..., ..., ..., ... και ... και ως εκ τούτου, επιδιώκει τη 

διατήρηση της προσβαλλόμενης. 

10. Επειδή ο αναθέτων φορέας απέστειλε στην ΑΕΠΠ την 18.02.2021 

μέσω της επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού τις απόψεις 

του επί της προσφυγής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στον προσφεύγοντα 

αυθημερόν. 

11. Επειδή ο προσφεύγων στις 18.03.2021 κατέθεσε στον ηλεκτρονικό 

τόπο του διαγωνισμού υπόμνημα επί των απόψεων του αναθέτοντος φορέα. 

Το ως άνω υπόμνημα κατατέθηκε εκπροθέσμως σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, όπως αυτό προστέθηκε 

με το ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019), δοθέντος ότι η συζήτηση για την 

εξέταση της προδικαστικής προσφυγής ορίσθηκε στις 22.03.2021 και, ως εκ 

τούτου, δεν λαμβάνεται υπόψη από το αποφασίζον Κλιμάκιο. 

12. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η προσφυγή νομίμως εισάγεται 

ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 39/2017. 

13. Επειδή στον υπό κρίση διαγωνισμό συμμετείχαν τρεις οικονομικοί 

φορείς, μεταξύ των οποίων ο προσφεύγων και ο παρεμβαίνων, οι οποίοι 

υπέβαλαν τις με αριθμ. συστήματος ... και ... προσφορές τους αντίστοιχα. 
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Σύμφωνα με το από 13.11.2020 Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

εισηγήθηκε την αποδοχή των προσφορών όλων των συμμετεχόντων ως 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής 

απαιτήσεων. Κατόπιν δε αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, με το 

από 20.01.2021 Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την 

ανακήρυξη του παρεμβαίνοντος ως προσωρινού αναδόχου, μεταξύ άλλων, 

για τους Νομούς ..., ..., ..., ..., ... και ..., ενώ ο προσφεύγων κατατάχτηκε 

δεύτερος σε σειρά μειοδοσίας. Με την προσβαλλόμενη εγκρίθηκαν τα ως άνω 

Πρακτικά. 

14.  Επειδή ο προσφεύγων, επικαλούμενος τους όρους ..., ..., ...και το 

Παράρτημα Ι της διακήρυξης ισχυρίζεται τα ακόλουθα : « ΙΙ. Λόγοι Προσφυγής 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΘ’Ο ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ Η 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ... KAI ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΥΤΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟ. 

Μη προσκόμιση κατά την υποβολή της προσφοράς της ... των επί ποινή 

αποκλεισμού δικαιολογητικών που αναζητούσε η Διακήρυξη: 

[...]Με βάση τις ανωτέρω ρητές, σαφείς, ορισμένες προβλέψεις της Διακήρυξης 

καθίσταται απολύτως σαφές και ορισμένο το Περιεχόμενο του υποβαλλόμενου 

Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και τα επί 

ποινή αποκλεισμού προσκομιστέα στο παρόν στάδιο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας δικαιολογητικά εκάστου υποψηφίου (δηλαδή της υποβολής 

Προσφοράς), και τούτο αντιληπτό διότι βάσει αυτών θα αξιολογηθεί μεταξύ 

άλλων και πρωτίστως η τεχνική καταλληλόλητα αυτού και θα δυνηθεί η 

Αναθέτουσα Αρχή να αξιολογήσει την καταλληλόλητα του για το κρίσιμο και 

ευαίσθητο δημοπρατούμενο έργο των χρηματαποστολών ανά την Επικράτεια. 

Τέλος, η Διακήρυξη προβλέπει ότι στην περίπτωση που τα ανωτέρω επί ποινή 

αποκλεισμού αναζητούμενα δικαιολογητικά του υποψηφίου αναδόχου τα 

διαθέτει ήδη ο Αναθέτων Φορέας και τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 

και την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς του στην εν λόγω διαγωνιστική 
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διαδικασία, σύμφωνα με τον όρο ...αυτής με τον τίτλο «Αποδεικτικά Μέσα», ο 

εν λόγω ανάδοχος θα έπρεπε να επισημάνει στον σχετικό κατάλογο 

δικαιολογητικών τον α/α του συστήματος του διαγωνισμού που τα έχει 

προηγουμένως αυτός προσκομίσει, έτσι ώστε να είναι σε θέση και ο Αναθέτων 

Φορέας να ανατρέξει σε αυτά και να διαπιστώσει την πληρότητα και την ισχύ 

τους αλλά και ομοίως οι ανθυποψήφιοί του. 

Ωστόσο, η ... κατά παράβαση όλων των ανωτέρω ρητών όρων της Διακήρυξης 

ουδέν δικαιολογητικό από τα ανωτέρω που επισύρουν ποινή αποκλεισμού 

προσκόμισε στην παρούσα φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας στον Φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» ενώ εις περίπτωση που η 

Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη όλα τα ανωτέρω ελλείποντα από τον Φάκελο 

Προσφοράς της δικαιολογητικά, ουδεμία αναφορά έκανε η ... στον 

υποβληθέντα Πίνακα Προσφοράς περί του α/α συστήματος διαγωνισμού που 

έχουν αυτά προσκομιστεί, κατά την πρόβλεψη του όρου ...της Διακήρυξης [...] 

Σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της τυπικότητας και της ίσης 

μεταχείρισης των διαγωνιζομένων που διέπουν την διενέργεια των εν λόγω 

διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και δη από 

τις διατάξεις του άρθρου 310 του Ν. 4412/2016, όταν το περιεχόμενο 

υποβληθείσας Προσφοράς παρουσιάζει ελλείψεις κατά παράβαση 

δεσμευτικού όρου της Διακήρυξης τιθέντος επί ποινή αποκλεισμού, ούτε στον 

διαγωνιζόμενο ούτε στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται δυνατότητα άρσεως της 

παράβασης κατά το στάδιο ελέγχου των Προσφορών, διότι αμφότεροι 

δεσμεύονται από το κανονιστικό πλαίσιο της Διακήρυξης. 

Εν προκειμένω, επιβαλλόταν επί ποινή αποκλεισμού η υποβολή ΑΠΑΝΤΩΝ 

των ως άνω δικαιολογητικών με το Φάκελο Προσφοράς των υποψηφίων στο 

παρόν στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας προς απόδειξη της πλήρωσης 

των τεχνικών απαιτήσεων του δημοπρατούμενο έργου. 

Δια όλους του ανωτέρω λόγους οι ως άνω εντοπιστέες κραυγαλέες ελλείψεις 

των κρίσιμων δικαιολογητικών από τον Φάκελο Προσφοράς της ... καθιστούν 

την Προσφορά της ελλιπή, απαράδεκτη και απορριπτέα αφού ευρίσκονται σε 
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ευθεία παράβαση με την Διακήρυξη, που αποτελεί και την Κανονιστική Πράξη 

που διέπει τον Διαγωνισμό, τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 

και συνεπώς η προσβαλλομένη Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής καθ’ο 

μέρος έκανε δεκτή κατ’ αποδοχή των σχετικών Πρακτικών της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού την προσφορά της ... ως «τεχνικά αποδεκτή και σύμφωνα με 

τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και της επισυναπτόμενης σε 

αυτήν Τεχνικής Περιγραφής Απαιτήσεων» και ανακήρυξε αυτήν προσωρινή 

ανάδοχο του δημοπρατούμενο έργου για τους Νομούς ..., ..., ..., ..., ... και ... 

είναι καταφανώς παράνομη και δέον όπως ακυρωθεί.». 

15. Επειδή ο αναθέτων φορέας στις απόψεις του ισχυρίζεται ότι : « [...] 

με βάση τη διακήρυξη κάθε προσφέρων στο φάκελο δικαιολογητικών και 

τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να τοποθετήσει το συμπληρωμένο ΕΕΣΣ και 

την εγγυητική επιστολή, ενώ στην Τεχνική του Προσφορά θα πρέπει να 

περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πληρούνται οι 

απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και στο Παράρτημα … με τις 

τεχνικές προδιαγραφές. Εν συνεχεία ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 

ικανότητας τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας), που προβλέπονται στη διακήρυξη και το Παράρτημα ….  

Επομένως από την εξέταση των απαιτούμενων από τη Διακήρυξη του ... 

Ανοικτού Διαγωνισμού Δικαιολογητικών Συμμετοχής διαπιστώθηκε από την 

αρμόδια Επιτροπή ότι ορθώς η εταιρία: «...» κατέθεσε στο φάκελο των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ) και την εγγύηση συμμετοχής που προβλέπονται στην παράγραφο 

...της παραπάνω Διακήρυξης καθώς τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 

πλήρωση των ποιοτικών κριτηρίων επιλογής έπρεπε να κατατεθούν όπως 

ρητά αναφέρεται στο άρθρο ...«Αποδεικτικά μέσα» της Διακήρυξης στο στάδιο 

μετά την ανακήρυξη του «προσωρινού αναδόχου»».  
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 16. Επειδή ο παρεμβαίνων προβάλλει τα ακόλουθα :  « [...] Η 

προσφεύγουσα ισχυρίζεται προδήλως αβάσιμα και παραπλανητικά πως το 

γεγονός ότι η εταιρία μας δεν συμπεριέλαβε στον φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς της τα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα … της 

Διακήρυξης, στα μέρη … (Γενικοί όροι του Διαγωνισμού) και … (Ειδικοί Όροι) 

αυτού, δήθεν συνιστούσε λόγο αποκλεισμού μας από το διαγωνισμό. 

Σύμφωνα με την προσφεύγουσα, η μη προσκομιδή των συγκεκριμένων 

εγγράφων του Παραρτήματος …κατά το στάδιο της υποβολής των 

προσφορών του διαγωνισμού, συνιστούσε «έλλειψη» και έπρεπε να οδηγήσει 

σε απόρριψη της προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Ωστόσο, η προσφεύγουσα σκόπιμα διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, 

αποκρύπτοντας τους όρους της Διακήρυξης που ασκούν ουσιώδη επίδραση 

εν προκειμένω και που από την ορθή ερμηνεία των οποίων, αποδεικνύεται 

πως εμείς υποβάλαμε την προσφορά μας απολύτως σύννομα, καθώς ΔΕ 

συνιστούσε λόγο αποκλεισμού μας η μη προσκομιδή στο συγκεκριμένο -ΤΟ 

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ- στάδιο του διαγωνισμου οποιουδήποτε άλλου εγγράφου - πλην 

αυτών που υποβάλαμε με την προσφορά μας-, όπως ορθώς δέχτηκε και η 

Αναθέτουσα Αρχή, κάνοντάς τη αποδεκτή [...] 

ΟΛΑ τα περιγραφόμενα στο Παράρτημα …, μέρος … και …έγγραφα (βλ. και 

σελ. … της προσφυγής όπου παρατίθενται αναλυτικά) τα οποία, δήθεν κατά 

τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας έπρεπε να υποβάλουμε με την 

προσφορά μας επί ποινή αποκλεισμού, αφορούν αποκλειστικά στα κριτήρια 

επιλογής των παραγράφων … (καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας), … (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) και …(πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης). Αναλυτικότερα : 

Σύμφωνα με την παράγραφο … που αφορά την καταλληλόλητα άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται α) να 

διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, β) να διαθέτουν άδεια στολής 

εγκεκριμένης από την Επιτροπή του ..., γ) να τηρούν τις προδιαγραφές και 

κανόνες λειτουργίας των εγκαταστάσεων των ..., δ) να διαθέτουν υποδομές και 
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εγκατάσταση σύμφωνα με το «πλαίσιο» της απόφασης του συμβουλίου 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε) το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο 

έργο να διαθέτει άδεια προσωπικού ασφαλείας, να έχει εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις, να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, να έχουν εκπαιδευθεί και εξειδικευτεί στα γενικά καθήκοντα 

προσωπικού ασφαλείας με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε εταιρία 

security στ) και να διαθέτουν άδεια εκμετάλλευσης ειδικού ραδιοδικτύου ή 

άλλων τεχνικών μέσων, για την επικοινωνία των θωρακισμένων αυτοκινήτων 

με το Επιχειρησιακό της Κέντρο. 

Σύμφωνα με την παράγραφο ...που αφορά την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

του συγκεκριμένου τύπου, άλλων φορέων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 

Τραπεζών κτλ, παρόμοιας δυναμικότητας με τις ζητούμενες υπηρεσίες 

μεταφοράς χρηματαποστολών, β) να διαθέτουν στόλο ιδιόκτητων 

θωρακισμένων αυτοκινήτων στο Δίκτυο ανά Γεωγραφικό Διαμέρισμα σύμφωνα 

με τις ανάγκες των ... και γ) να προσκομίσουν κατάλογο πελατών (όνομα, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, απασχολούμενο προσωπικό). 

Σύμφωνα με την παράγραφο ...που αφορά τα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οικονομικοί φορείς 

οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ISO ... και του OHSAS .... 

Για τα συγκεκριμένα κριτήρια όμως (όπως και για τα υπόλοιπα κριτήρια 

επιλογής) κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών των υποψηφίων, 

προσκομίζονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, ΜΟΝΟ τα εξής, 

δυνάμει των ρητών όρων της Διακήρυξης : 

α) ως προκαταρκτική απόδειξη για την νόμιμη συμμετοχή του προσφέροντα, 

υποβάλλεται ΜΟΝΟ το ΕΕΕΣ. 

β) υποβάλλεται υποχρεωτικά η τεχνική προσφορά του προσφέροντα. Η 

νομιμότητα της τεχνικής προσφοράς στο στάδιο υποβολής των προσφορών 

κρίνεται ΜΟΝΟ από την ύπαρξη ή μη σε αυτήν ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 



Αριθμός απόφασης: 570/2021 

 

10 

 

 

 

 

αναφορικά με την πληρότητα των συγκεκριμένων τεθέντων τεχνικών 

απαιτήσεων από τη Διακήρυξη και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την τυχόν συνυποβολή 

ή μη συνοδευτικών εγγράφων για την απόδειξη της πλήρωσης των τεχνικών 

απαιτήσεων του έργου. Έτσι εφόσον στην τεχνική προσφορά περιγράφονται 

επακριβώς οι απαιτήσεις της Διακήρυξης ήτοι εφόσον συμπεριλαμβάνεται 

ανάλυση όλων των απαιτήσεων που έχουν τεθεί με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που αναφέρονται στο Παράρτημα … τότε για την αποδοχή αυτής από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών δεν απαιτείται 

επιπλέον και η προσκομιδή κάποιου εγγοάφου υπό την έννοια ότι η 

παράλειψη τέτοιου εγγράφου ΔΕ συνιστά λόνο αποκλεισμού. Δηλαδή το 

κρίσιμο για την αξιολόγηση της τεχνικής καταλληλότητας από την Αναθέτουσα 

Αρχή και την αποδοχή της προσφοράς (κατά δέσμια αοαοδιότητά της) ενός 

συμμετέχοντος είναι η ακριβής περιγραφή στην τεχνική προσφορά του, του 

ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ θα καλυφθούν όλες οι τεχνικές απαιτήσεις και όχι η παράθεση 

στον τεχνικό Φάκελο, αποδεικτικών εγγράφων κάτι που τεχνηέντως 

αποκρύπτει η προσφεύνουσα. Αλλωστυε, ως εκτέθηκε ήδη, όλα τα 

δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο ...της διακήρυξης ως 

αποδεικτικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων αυτών για την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής των παραγράφων … - …. υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ. Συνεπώς υποβάλλονται υποχρεωτικά 

από τον προσωρινό ανάδοχο ΚΑΙ ΜΟΝΟ, τα έγγραφα που περιγοάφονται 

μεταξύ άλλων, στο αρθρο …της παρ. ...της διακήρυξης που απαιτούνται για 

την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του αρθρου ...Ο ανωτέρω oρος 

προφανώς έχει την έννοια της ΑΠΑΞ υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων 

πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής συμπεριλαμβανομένων αυτών νια την 

απόδειξη της τεγνικής ικανότητας, από τον προσωρινό ανάδοχο κατά το 

στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Συμπερασματικά. από τον συνδυασαό όλων των παραπάνω προκύπτει 

ξεκάθαρα ότι:  
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Για την αποδοχή από την Αναθέτουσα Αρχή, της συμμετοχής ενός 

οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό, απαιτείται, ως δικαιολογητικό το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο της ΣύμΒασης (ΕΕΕΣ). το οποίο μαζί με την εγγύηση 

συμμετοχής συνιστούν αποκλειστικά και μόνο τα απαιτούμενα από τη 

Διακήρυξη δικαιολονητικά συμμετοχής. 

Για την αποδοχή από την Αναθέτουσα Αρχή, της τεχνικής προσφοράς ενός 

οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό, απαιτείται η ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σε 

αυτήν, του τρόπου με τον οποίο πληρούνται όλες οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 

των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης. Σημειωτέον στο σημείο αυτό, ότι 

στην τεχνική προσφορά της εταιρίας μας περιγράφηκε επακριβώς και 

αναλυτικά πώς πληρούνται από την εταιρία μας όλες οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις του δημοπρατούμενου έργου και για το λόγο αυτό, εξάλλου, 

αξιολογήθηκε η προσφορά μας ως αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, κάτι 

το οποίο ουσιαστικά συνομολογείται και από την προσφεύγουσα, η οποία σε 

κανένα σημείο της εν θέματι προσφυγής της δεν ισχυρίζεται ότι η προσφορά 

μας έπασχε, ως μη συμπεριλαμβάνουσα την ανωτέρω απαιτούμενη ακριβή 

περιγραφή». 

17.  Επειδή το άρθρο 253 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Οι αναθέτοντες 

φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις 

και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της 

αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της 

προστασίας του ανταγωνισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε 

να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης 

συμβάσεων.[…]». 

  18. Επειδή το άρθρο 281 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι όροι που 

περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις 

ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους 

προσφορών. 2. Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης 
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του άρθρου 293 και της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 

291 περιέχουν ιδίως: [...]  ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την 

ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της 

εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για 

την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα 

χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, ιβ) τους όρους και 

τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους 

λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την 

τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων, [...] 

ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς, [...] κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα 

(υπεύθυνες δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.)[...]». 

 19. Επειδή το άρθρο 282 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VIII του 

Προσαρτήματος Β΄, παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν 

τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται σε συγκεκριμένη 

διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών 

ή υπηρεσιών ή σε συγκεκριμένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής 

τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους 

υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της 

σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της. 

[...] 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των 

οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των 

συμβάσεων στον ανταγωνισμό.[...]». 

 20. Επειδή το άρθρο 315 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «Η διεξαγωγή 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, 

αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής συμμετεχόντων, 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμβασης, καθορισμού 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art293
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art291
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art291
https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_B_VIII
https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_B_VIII
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προθεσμιών ολοκλήρωσης του συνόλου ή των επιμέρους διαδικασιών) 

πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 92 έως 

100, 103 και 104, αναλόγως εφαρμοζόμενα.[...].». 

21. Επειδή το άρθρο 94 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : « [...] Στις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της 

σύμβασης.[...]». 

22. Επειδή στους όρους της διακήρυξης, προβλέπεται ότι : « [...] … 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/ων ο οποίος θα αναλάβει 

την ασφαλή παραλαβή, μεταφορά και παράδοση χρηματαποστολών σε 

Καταστήματα & Μονάδες Διανομής των ..., ανά την Επικράτεια, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα … της Τεχνικής Περιγραφής 

Απαιτήσεων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της Τεχνικής 

Περιγραφής Απαιτήσεων που επισυνάπτεται.[...] 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ… (Τεχνική Περιγραφή Απαιτήσεων) της 

Διακήρυξης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των 

περιγραφομένων Υπηρεσιών για έναν ή περισσότερους Νομούς ή για το 

σύνολο αυτών, όπως αναφέρονται στους Πίνακες του Παραρτήματος της 

Τεχνικής περιγραφής του Διαγωνισμού. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής ανά Νομό.[...] 

… Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art92
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art92
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art103
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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… – Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης. [...] 

Ειδικότερα απαιτείται: 

α.- Να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τους Νόμους 2518/1997 και 

3707/2008 ΆδειαςΛειτουργίας της Εταιρείας. 

β. - Να διαθέτουν Άδεια στολής εγκεκριμένης από την Επιτροπή του ... 

γ.- Να τηρεί η εταιρία τις Προδιαγραφές και Κανόνες Λειτουργίας των 

Εγκαταστάσεων των ..., ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος όχλησης και 

παρεμπόδισης άλλων λειτουργιών. 

δ.-Να διαθέτει Υποδομές και εγκατάσταση σύμφωνα με το ‘‘Πλαίσιο’’ της 

απόφαση του συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (21-12-2006) που 

υιοθετήθηκε από Σ.Ν.Π. της Τ.τ.Ε. 

ε. -Το Προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Έργο: 

- Να διαθέτει Άδεια Εργασίας Προσωπικού ασφαλείας (Ν. 2518/97 και Ν. 

3707/2008). 

- Να έχει εκπληρώσει τις Στρατιωτικές του Υποχρεώσεις. 

- Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

- Να έχει εκπαιδευθεί και εξειδικευθεί στα Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού 

Ασφαλείας (Security) με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Εταιρεία 

Security. 

- Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

στ.-Να διαθέτει Άδεια Εκμετάλλευσης Ειδικού Ραδιοδικτύου ή άλλων τεχνικών 

μέσων (... κλπ), για την επικοινωνία των Θωρακισμένων αυτοκινήτων με το 

Επιχειρησιακό της Κέντρο [...] 

...Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 

δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, άλλων φορέων 
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του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τραπεζών κλπ, παρόμοιας δυναμικότητας 

με τις ζητούμενες υπηρεσίες μεταφοράς χρηματαποστολών 

β) να διαθέτουν στόλο ιδιόκτητων θωρακισμένων αυτοκινήτων στο Δίκτυο ανά 

Γεωγραφικό Διαμέρισμα σύμφωνα με τις ανάγκες των ... 

γ) να προσκομίσουν κατάλογο Πελατών (Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, 

απασχολούμενο Προσωπικό) [...]  

...Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

• ISO ...- Quality Management System – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

• OHSAS ... – Occupational Health & Safety – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και 

Ασφάλειας στην εργασία.[...] 

… Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

… Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου … και β) πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων …, …, …, ...και … της 

παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 

του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IΙ το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. [...] 

...Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους …έως …, 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 316 του ν. 4412/2016. 
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[...] B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου … (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 

προσκομίζουν: 

• πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

του κράτους εγκατάστασης. [...] 

• την προβλεπόμενη από τους Νόμους 2518/1997 και 3707/2008 Άδεια 

Λειτουργίας της Εταιρείας 

• Αντίγραφο της έγκρισης στολής από την Επιτροπή του ... 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι να τηρεί τις 

Προδιαγραφές και Κανόνες Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων των ..., ώστε να 

αποφεύγεται κάθε κίνδυνος όχλησης και παρεμπόδισης άλλων λειτουργιών 

• Κατάσταση με τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ‘‘Πλαίσιο’’ 

της απόφασης του συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (21-12-

2006) που υιοθετήθηκε από Σ.Ν.Π.Τ.Ε. 

• Την Άδεια Εκμετάλλευσης Ειδικού Ραδιοδικτύου ή άλλων τεχνικών μέσων (... 

κλπ), για την επικοινωνία των Θωρακισμένων αυτοκινήτων με το 

Επιχειρησιακό της Κέντρο. 

Για το Προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Έργο Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/86, ότι: 

- διαθέτει Άδεια Εργασίας Προσωπικού ασφαλείας (Ν. 2518/97 και Ν. 

3707/2008). 

- έχει εκπληρώσει τις Στρατιωτικές του Υποχρεώσεις. 

- είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

- έχει εκπαιδευθεί και εξειδικευθεί στα Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού 

Ασφαλείας (Security) με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Εταιρεία 

Security. 

- πληροί όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία. 

[...] … Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου ...οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
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α) κατάλογο σχετικών υπηρεσιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται την 

τελευταία 3ετία από τον υποψήφιο (όπως περιγράφονται παραπάνω στο 

άρθρο ...περ. α), με αναφορά στην αξία της σύμβασης, το αντικείμενό της, τη 

χρονική διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων, τους εργοδότες, τα ποσοστά 

συμμετοχής στον ανάδοχο της σύμβασης, συνοδευόμενη εάν μεν ο αποδέκτης 

είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από 

την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση 

του φορέα αυτού συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής Σύμβασης ή εάν 

δεν υφίσταται έγγραφη σύμβαση τιμολόγια [...] 

β) Κατάλογο των ιδιόκτητων θωρακισμένων αυτοκινήτων που διαθέτουν ανά 

Γεωγραφικό Διαμέρισμα 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος … του 

Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στα ... 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.[...] 

.... Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα [...] 

… Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

...Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται 

στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί σε μορφή 

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
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του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ …).[...] 

...H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουν 

τεθεί από τον αναθέτοντα φορέα με τη Διακήρυξη και το κεφάλαιο Τεχνικές 

Προδιαγραφές του Παραρτήματος… της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς 

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις πληρούνται.[...] 

...Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 

που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους … (Γενικοί όροι 

υποβολής προσφορών), … (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), … 

(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς),[...] β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, 

εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο … της παρούσης 

διακήρυξης, [...]η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά 

που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως 

προς τους όρους και τις Τεχνικές Απαιτήσεις της σύμβασης. θ) η οποία δεν 

πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης και τις Τεχνικές Απαιτήσεις 

αυτής.[...] 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών «προσωρινού αναδόχου» - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, τα ... αποστέλλουν σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 

να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 

τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο … της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου … της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων … -… αυτής. [...] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

[...] 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εκτός της κατάθεσης των δικαιολογητικών που προβλέπονται για όλους τους 

διαγωνισμούς, θα πρέπει να κατατεθούν απαραίτητα και τα εξής : 

… Φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης από τους Νόμους 2518/1997 και 

3707/2008 Άδειας Λειτουργίας της Εταιρείας. 

… Φωτοαντίγραφο της Έγκρισης Στολής της από την Επιτροπή του ... 

… Συστατικές Επιστολές. Η μη προσκόμιση τους δεν συνιστά λόγο 

αποκλεισμού. 

… Κατάλογος Πελατών (όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, απασχολούμενο 

προσωπικό).[...] 

… Πρόταση της Εταιρείας για την οργάνωση του Έργου των 

Χρηματαποστολών – Τεχνική Περιγραφή. [...]Το Προσωπικό που θα 

απασχοληθεί στο Έργο, το οποίο και θα πρέπει: 

- να κατέχει Άδεια Εργασίας Προσωπικού ασφαλείας (Ν. 2518/97 και Ν. 

3707/2008). 

- να έχει εκπληρώσει τις Στρατιωτικές του Υποχρεώσεις. 

- να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

- να έχει εκπαιδευθεί και εξειδικευθεί στα Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού 

Ασφαλείας (Security) με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Εταιρεία 

Security. 

- να πληροί όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.[...] 
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… Αναλυτικός Πίνακας του στόλου των ιδιόκτητων θωρακισμένων 

αυτοκινήτων που διαθέτουν στο Δίκτυο ανά Γεωγραφικό Διαμέρισμα, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του .... Ο Πίνακας θα περιλαμβάνει : Τον αριθμό 

κυκλοφορίας του Αυτοκινήτου, Τον οίκο κατασκευής (Μοντέλο), Το έτος της 

πρώτης κυκλοφορίας, Τις βασικές προδιαγραφές ασφαλείας, Τα ασφαλιστικά 

όρια. 

… Ο παρέχων υπηρεσίες για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οφείλει να συμμορφώνεται με :  

α) ISO ...-Quality Management System-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

β) OHSAS ...-Occupational Health & Safety-Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία προσκομίζοντας αντίστοιχα πιστοποιητικά εν ισχύ  

… Άδεια Εκμετάλλευσης Ειδικού Ραδιοδικτύου ή άλλων τεχνικών μέσων για 

την συνεχή και αδιάλειπτη επικοινωνία των Θωρακισμένων αυτοκινήτων με το 

Επιχειρησιακό Κέντρο της εταιρείας. 

… Αναλυτική περιγραφή των Ασφαλιστικών Εταιρειών – Αντασφαλιστών με 

αναλυτική περιγραφή των Ασφαλιστικών Ορίων και καλύψεων ανά 

Θωρακισμένο Όχημα – σάκο – smokebox – κίνδυνο πεζοδρομίου κλπ. Όλα τα 

παραπάνω θα αναλυθούν και θα κατατεθούν στον Φάκελο της Τεχνικής 

Περιγραφής 

… Βεβαιώσεις άλλων φορέων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Τραπεζών κλπ 

παρόμοιας δυναμικότητας με τις ζητούμενες υπηρεσίες μεταφοράς 

χρηματαποστολών. Απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον δύο (2) 

βεβαιώσεις την τελευταία τριετία. [...] 

Μέρος ΙΙ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

… Άρθρο Ασφάλισης για τη μεταφορά χρηματαποστολών καταστημάτων & 

μονάδων διανομής 

[...] … Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων & Εργοδοτικής Ευθύνης  

[...] Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την 

προσφορά τους επικυρωμένο αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή 

Πιστοποιητικό Ασφάλισης (στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται κατ’ ελάχιστον 
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: τα Ασφαλιστικά Όρια, οι Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, οι εξαιρέσεις) προκειμένου 

να ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των ....[...] 

… Ασφάλισης ευθύνης χρηματαποστολών 

[...] Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την 

προσφορά τους, επικυρωμένο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή 

Πιστοποιητικό Ασφάλισης (στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται κατ’ ελάχιστον 

: τα Ασφαλιστικά Όρια, οι Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, οι εξαιρέσεις) προκειμένου 

να ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των ....[...] 

Στον φάκελο της προσφοράς θα υποβληθεί πίνακας των Ασφαλιστικών 

Εταιρειών ή/και Αντασφαλιστών που συνεργάζεται ο συμμετέχων οικονομικός 

φορέας με αναλυτική περιγραφή των Ασφαλιστικών Ορίων και καλύψεων ανά 

Θησαυροφυλάκιο, Θωρακισμένο Όχημα, σάκο, smokebox, κίνδυνο 

πεζοδρομίου κλπ [...]». 

23. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η 

διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν 

(ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 78/2007,19/2005, 31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε 

ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 

των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (Ολ ΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, 

τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά µη νόμιμη 

τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007). Επομένως, η 

αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους της διακήρυξης αυτοδεσμεύεται και 

είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει χωρίς παρεκκλίσεις, η δε παράβαση 

των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Παρομοίως, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 

τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και να υποβάλλουν την 

προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς. 
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24. Επειδή, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να 

αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., 

C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 

και απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 25 

και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα επιτυγχανόταν 

αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους όρους στους 

οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions 

SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27). Περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρμογή των 

όρων της διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά 

την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). 

25. Επειδή η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη διενέργεια 

των διαγωνισμών (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 

ΣτΕ 111/2006, 597/2007 κ. ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της 

αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς 

εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ 

Έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.).  Σύμφωνα, δε, με την εν 

λόγω αρχή, δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι 

οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων 

στοιχείων που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 

26. Επειδή, εξάλλου, σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη 

χρησιµοποιεί όρους, όπως «µε ποινή αποκλεισμού...», «µε ποινή 

απαραδέκτου….», «οι συµµετέχοντες πρέπει...» ή άλλους παρόµοιους, είναι 

προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε 

απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε απόρριψη της (βλ. Γνµδ ΝΣΚ 

70/2002). 

27. Επειδή, με βάση τους όρους της διακήρυξης, όπου η πλήρωση των 

όρων της διακήρυξης επισημαίνεται ως απαίτηση, καθίσταται σαφές ότι οι 
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τεχνικές προδιαγραφές συνιστούν απαράβατους όρους της διακήρυξης (βλ. 

για τη δεσμευτικότητα των τεχνικών προδιαγραφών απόφαση ΔΕΕ της 5ης 

Δεκεμβρίου 2013, C-561/12 Nordecon AS, Ramboll Eesti AS κατά 

Rahandusministeerium). 

28. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη 

διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να 

αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (βλ. ΣτΕ 

743/2000), σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την 

εφαρμογή τους κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). 

29. Επειδή όπως έχει παγίως κριθεί από τη νομολογία, στις δημόσιες 

συμβάσεις ισχύει ο κανόνας της, κατά στάδια, προβολής των λόγων, ήτοι 

λόγοι που αφορούν σε προγενέστερο στάδιο δεν μπορούν να προβληθούν σε 

μεταγενέστερο, αλλά θα πρέπει να προβάλλονται επικαίρως (ΕΑ ΣτΕ 

207/2002, 295/2003, 602/2003, 884/2003, 69/2005, 1032/2005, 245/2011 

κ.ά.). Η αρχή αυτή, της επίκαιρης και αυτοτελούς προσβολής των βλαπτικών 

πράξεων όλων των οργάνων του διαγωνισμού εντάσσεται στους αρνητικούς 

όρους του εννόμου συμφέροντος, αποκλείοντας τον παρεμπίπτοντα έλεγχο 

της νομιμότητας των λόγων αυτών, με την ευκαιρία της προσβολής των 

μεταγενέστερων πράξεων ή παραλείψεων της διαγωνιστικής διαδικασίας με 

την προδικαστική προσφυγή (ΕΑ ΣτΕ 305/2011, 65/2012). Συνεπώς, λόγοι 

που αφορούν τους όρους της Διακήρυξης ή και προγενέστερο στάδιο του 

διαγωνισμού προβάλλονται ανεπικαίρως στο παρόν στάδιο κι επομένως 

απαραδέκτως (βλ. ΣτΕ 2770/2013, 5690/1996, 964/1998 Ολομ., 966/1998 

Ολομ., 1415/2000 Ολομ., 3602/2005 επταμ., 702/2008, 1794/2008, 

1667/2011 Ολομ., 3952/2011, 2137/2012, πρβλ. και ΔΕΚ, απόφαση της 
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12.2.2002, Universale-Bau AG, C-470/99 , σκέψεις 65 έως 79, καθώς και 

απόφαση της 27.2.2003, Santex SpA, C-327/00, σκέψεις 32 έως 66). 

30. Επειδή στον όρο ...της διακήρυξης προβλέπεται ότι η τεχνική 

προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα με τα οποία 

αποδεικνύεται η πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος… 

της διακήρυξης. Στο δε Παράρτημα …της διακήρυξης ρητώς αναφέρεται ότι ο 

διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει με την προσφορά του, μεταξύ 

άλλων, Άδεια Λειτουργίας, Έγκριση Στολής από την Επιτροπή του ..., 

Κατάλογο Πελατών, Πρόταση για την οργάνωση του Έργου των 

Χρηματαποστολών, Αναλυτικό Πίνακα του στόλου των ιδιόκτητων 

θωρακισμένων αυτοκινήτων που διαθέτει στο δίκτυο ανά γεωγραφικό 

Διαμέρισμα, εν ισχυ πιστοποιητικά ISO ... και OHSAS …, Άδεια 

Εκμετάλλευσης Ειδικού Ραδιοδικτύου, επικυρωμένα αντίγραφα 

Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων που να καλύπτουν Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, 

Εργοδοτική Ευθύνη και ευθύνη χρηματαποστολών,  αναλυτική περιγραφή των 

Ασφαλιστικών Εταιρειών – Αντασφαλιστών, των Ασφαλιστικών Ορίων και 

καλύψεων καθώς και τουλάχιστον δυο Βεβαιώσεις άλλων φορέων για την 

καλή εκτέλεση υπηρεσιών παρόμοιας δυναμικότητας με την υπό ανάθεση 

κατά την τελευταία τριετία. Σημειωτέον ότι κατά τον όρο ...της διακήρυξης 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού σε περίπτωση μη υποβολής της προσφοράς 

κατά το περιεχόμενο του όρου …, ελλείψεων ως προς τα απαιτούμενα 

έγγραφα και μη πλήρωσης των τεχνικών απαιτήσεων του Παραρτήματος … 

της διακήρυξης. Οι δε ως άνω όροι δεν αμφισβητήθηκαν δια προδικαστικής 

προσφυγής από κάποιον οικονομικό φορέα. Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω, 

αβασίμως ισχυρίζονται ο αναθέτων φορέας και ο παρεμβαίνων ότι κατά το 

στάδιο υποβολής των προσφορών έπρεπε να υποβληθεί μόνον το ΕΕΕΣ και 

αναλυτική τεχνική περιγραφή.   

31. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και δεν 

αμφισβητείται, ο παρεμβαίνων προσκόμισε με την προσφορά του μόνον το 

ΕΕΕΣ και έγγραφο υπό τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» δίχως να προσκομίζονται 
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τα απαιτούμενα κατα το Παράρτημα… της διακήρυξης έγγραφα προκειμένου 

να διαπιστωθεί η κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων. Αλυσιτελώς δε αλλά και 

αβασίμως ο αναθέτων φορέας και ο παρεμβαίνων προβάλλουν ότι τα επίμαχα 

έγγραφα δεν υποβλήθηκαν κατά το παρόν στάδιο διότι κατά τον όρο ...της 

διακήρυξης απαιτείται η προσκόμισή τους ως δικαιολογητικά κατακύρωσης 

των κριτηρίων επιλογής των όρων …, ...και ...της διακήρυξης, καθώς αφενός 

μεν ουδόλως τούτο αναιρεί την ρητώς αναφερόμενη στον όρο ...και το 

Παράρτημα… της διακήρυξης υποχρέωση προσκόμισής τους και κατά το 

στάδιο υποβολής των προσφορών, ενώ σε κάθε περίπτωση τα απαιτούμενα 

κατά το Παράρτημα… της διακήρυξης αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

δεν περιλαμβάνονται στα παρατιθέμενα στον όρο ...της διακήρυξης 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και άρα προδήλως συντρέχει υποχρέωση 

προσκόμισής τους με την τεχνική προσφορά. Επίσης, ανεπικαίρως κατά τα 

εκτεθέντα υπό σκέψη 29 και άρα απαραδέκτως, ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται 

ότι, εν προκειμένω, κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση της τεχνικής 

καταλληλότητας του υποψηφίου αποτελεί η παρατιθέμενη με την τεχνική 

προσφορά αναλυτική περιγραφή του τρόπου κάλυψης των τεχνικών 

προδιαγραφών, διότι βάλλει κατ΄ ουσίαν κατά της απαίτησης του όρου ...και 

του Παραρτήματος… της διακήρυξης περί υποβολής συγκεκριμένων 

εγγράφων προς απόδειξη της πλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών. 

Πέραν των ανωτέρω, αλυσιτελώς ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι τα ελλείποντα 

έγγραφα δεν δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τον αναθέτοντα 

φορέα κατ’ άρθρον 79 παρ. 6 του ν. 4412/2016, καθόσον τα απαιτούμενα 

κατά το Παράρτημα …της διακήρυξης έγγραφα υποβάλλονται με την τεχνική 

προσφορά προς τον σκοπό κάλυψης τεχνικής προδιαγραφής. Επομένως 

σύμφωνα και με τα εκτεθέντα υπό σκέψεις 23-28, ο αναθέτων φορέας όφειλε 

κατά δεσμία αρμοδιότητα να αποκλείσει την προσφορά του παρεμβαίνοντος 

για τους Νομούς ..., ..., ..., ..., ... και ... και ο μόνος λόγος της προσφυγής 

πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος. 

32. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση. 
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33. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή. 

34. Επειδή η παρέμβαση πρέπει να απορριφθεί 

35. Επειδή, ύστερα από τα εκτεθέντα στη σκέψη 33, πρέπει να 

επιστραφεί το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων (άρθρα 363 παρ.5 του 

ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. 

Απορρίπτει την παρέμβαση. 

Ακυρώνει την με αριθμ. πρωτ. ...απόφαση του αναθέτοντος φορέα κατά τα 

αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. 

Ορίζει την επιστροφή στον προσφεύγοντα του παραβόλου ποσού 1.282,25€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 22 Μαρτίου 2021 και εκδόθηκε την 29η 

Μαρτίου 2021 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη  
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