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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

  

Συνήλθε στην έδρα της στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Μιχαήλ Οικονόμου, Πρόεδρος-Εισηγητής, Ευαγγελία Μιχολίτση και Μιχαήλ 

Διαθεσόπουλος (σε αναπλήρωση της Άννας Χριστοδουλάκου), Μέλη. 

Για να εξετάσει την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 1561/04-

08-2021 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«…»,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται.  

Κατά του … (εφεξής «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Της παρεμβαίνουσας με την επωνυμία «…», νομίμως 

εκπροσωπούμενης. 

Με την προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα αιτείται να 

ακυρωθεί η με αριθμό πρωτ.287394/27-7-2021 απόφαση της … (…) …με την 

οποία τροποποιήθηκε και οριστικοποιήθηκε η με αριθμό πρωτ.275821/19-7-

2021  απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν τα με αριθμό 1,2,3,4 πρακτικά 

της επιτροπής, καθόσον εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της επιτροπής διενέργειας 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια 

στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του … που υπάγονται στην αρμοδιότητα 

της … …, όπως τροποποιήθηκε με ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 της επιτροπής αυτής και 

ενέκρινε και τον αποκλεισμό της από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού και 

ανέδειξε τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «…», ως προσωρινό 

ανάδοχο ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3,4,5,6,7 και τον οικονομικό φορέα «…» για 

το ΤΜΗΜΑ 8. 

              Με την παρέμβαση επιδιώκεται η απόρριψη της εξεταζόμενης 

προσφυγής. 

      Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή.  

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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             1.Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί 

το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του 

Π.Δ. 39/2017, με κωδικό … ποσού 1.109,00 ευρώ συνοδευόμενο από την 

εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί δέσμευσης), το οποίο και 

υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. 

          2.  Επειδή, με την υπ' αρ. πρωτ. … προκηρύχθηκε Ανοικτός 

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του …που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα της … προϋπολογισθείσας δαπάνης 

#221.748,00€# πλέον ΦΠΑ (#274.967,52€# συμπ/νου του ΦΠΑ) για χρονικό 

διάστημα έως είκοσι δύο (22) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση 

των εν λόγω υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες 

προϋπολογισθείσας δαπάνης #137.649,00€# πλέον ΦΠΑ (#170.684,76€# 

συμπ/νου του ΦΠΑ) όπως περιγράφονται στον πίνακα προϋπολογισθείσας 

δαπάνης της παρούσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής με συστημικό Αριθμός 

ΕΣΗΔΗΣ: …. Στο διαγωνισμό αυτό η προσφεύγουσα, έχοντας υποβάλει 

προσφορά, με το φάκελο όλων των προβλεπόμενων από τη διακήρυξη 

εγγράφων, ενώ έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για το τμήμα 8. Με την 

υπ' αριθμ. πρωτ. 287394/27-07-21 (τροποποιητική της υπ' αριθμ. πρωτ. 

275821/19-7-21 απόφ.), με θέμα: ««Α Έγκριση των Πρακτικών: Νο.1 

(252122/3-6- 2021/Α.Π.ΙΡΙΔΑ 266332/13-07-2021), Νο.2 (Α.Π. ΙΡΙΔΑ 

266362/13-07-2021) και Νο.3 (Α.Π. ΙΡΙΔΑ 266366/13-07-2021) της Επιτροπής 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 

Διαπραγμάτευσης του …περί ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής 

Προσφοράς που κατατέθηκαν για τον με αρ. πρωτ. … Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε 

κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του …που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα της … για χρονικό διάστημα έως είκοσι δύο (22) μήνες με 

δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των εν λόγω)υπηρεσιών για χρονικό 

διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες (Συστ. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: …) Έγκριση του 

πρακτικού Νο.4 (Α.Π. ΙΡΙΔΑ 286984/27-07-2021) το οποίο συντάχτηκε μετά το 
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από 19/7/2021 υπόμνημα της εταιρείας «…» Β. Αποδοχή - Απόρριψη των 

προσφορών που κατατέθηκαν στον ανωτέρω διαγωνισμό, μετά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών Γ. Αποδοχή - 

Απόρριψη οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ανωτέρω 

διαγωνισμό και Δ. Ανάδειξη προσωρινών αναδοχών του εν λόγω 

διαγωνισμού, μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών», 

αποφασίστηκαν τα παρακάτω: Γ. Την ανάδειξη των κάτωθι εταιρειών ως 

προσωρινών αναδοχών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια 

στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του … που υπάγονται στην αρμοδιότητα 

της …για χρονικό διάστημα έως είκοσι δύο (22) μήνες με δικαίωμα 

προαίρεσης για παράταση των εν λόγω υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως 

δώδεκα (12) μήνες (Συστ. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: …) ως εξής: • Για το Τμήμα 1 

…; … συνολικού ποσού #43.885,86 €# πλέον ΦΠΑ για 17 μήνες • Για το 

Τμήμα 2 …: … συνολικού ποσού #32.458,14€# πλέον ΦΠΑ για 22 μήνες • Για 

το Τμήμα 3 …: … συνολικού ποσού #38.457,00€# πλέον ΦΠΑ για 19 μήνες 

•Για το Τμήμα 4 …: …συνολικού ποσού #6.041,63€# πλέον ΦΠΑ για 17 

μήνες • Για το Τμήμα 5 …: …συνολικού ποσού # 11.391,87€# πλέον ΦΠΑ για 

17 μήνες • Για το Τμήμα 6 …: …συνολικού ποσού # 33.577,72€# πλέον 

ΦΠΑ για 17 μήνες • Για το Τμήμα 7 …: …συνολικού ποσού # 20.543,82€# 

πλέον ΦΠΑ για 17 μήνες * Για το Τμήμα 8 …: … συνολικού ποσού # 

20.543,82€# πλέον ΦΠΑ για 17 μήνες. Της ανωτέρω απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής καθώς και των πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού που συνιστούν την αιτιολογία της έλαβε γνώση η 

προσφεύγουσα την 27.07.2021 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

         3. Επειδή, η προσφυγή, ενόψει του αντικειμένου του διαγωνισμού, 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 

1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2017, καθώς και του 

χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 περ. β), 61 

παρ. 1, 120 παρ. 1, 376 και 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και στην καθ’ 

ύλην και κατά χρόνο αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π. 

        4. Επειδή, η προσφυγή έχει κατατεθεί νομίμως και εμπροθέσμως, 

σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4 παρ. 1 περ. 

α) και το άρθρο 8 παρ. 3 του Π.Δ. 39/2017, καθώς η προσβαλλόμενη 
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κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 

27.7.2021, οπότε και έλαβε γνώση αυτής η προσφεύγουσα  και η προσφυγή 

κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 30.07.2021, 

κοινοποιήθηκε, δε, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π.  

αυθημερόν από την προσφεύγουσα.  

         5. Επειδή, μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκεί κατ’ αρχήν η 

προσφεύγουσα, καταρχήν, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της 

προσωρινής αναδόχου επιδιώκοντας την ανάθεση στην ίδια της σύμβασης.  

            6. Επειδή, στις 02.08.2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε 

κοινοποίηση της υπό εξέταση προσφυγής προς κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο 

μέσω του συστήματος «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2017. 

Επομένως, η παρέμβαση που άσκησε η παρεμβαίνουσα στις 05.08.2021 με 

κατάθεση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού ασκήθηκε εμπροθέσμως 

από οικονομικό φορέα με έννομο συμφέρον. 

             7. Επειδή, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι «Σύμφωνα με τον όρο 

2.2.6 της Διακήρυξης (σελ 23) περί της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα 

απαιτούνται τα εξής: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν απαιτείται: Οι οικονομικοί Φορείς απαιτείται κατά την τελευταία 

τριετία, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία(1) σύμβαση συναφούς 

αντικειμένου (καθαρισμός επαγγελματικών κτιρίων, δημόσιων ή ιδιωτικών, 

συμπεριλαμβανομένων κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων), χρονικής 

διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 

τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του Τμήματος για το 

οποίο καταθέτουν προσφορά, χωρίς ΦΠΑ. (Τα ποσά υπολογίζονται 

αθροιστικά σε περίπτωση περισσοτέρων συμβάσεων). Η προϋπηρεσία αυτή 

πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφα (πρόσφατες βεβαιώσεις ή/και 

συστατικές επιστολές) σχετικά με την ικανοποιητική εκτέλεση της παροχής 

υπηρεσιών καθαριότητας, με αναφορά στον παραλήπτη των υπηρεσιών 

καθαριότητας, το αντικείμενο, τη χρονική διάρκεια και την αξία της σύμβασης.» 

Επίσης σύμφωνα με τον όρο 3.1.2 της Διακήρυξης ορίζεται ότι: «....Μετά την 

κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 
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Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων. Ειδικότερα: α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους 

υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει 

στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 

οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 

προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, 

προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 

(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. ν) Μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 

προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 

παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 

αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 

του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως 

άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 

αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.» Πέραν των ανωτέρω :Α) Στο με αριθμό 

πρωτ. 110437/30-3-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής περί παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών τέθηκε το ερώτημα αν μπορεί μια επιχείρηση 

να λάβει μέρος, όταν ιδρύθηκε το 2019. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 

2.2.6 .. «Οι οικονομικοί Φορείς απαιτείται κατά την τελευταία τριετία, να έχουν 

εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία(1) σύμβαση συναφούς αντικειμένου 

(καθαρισμός επαγγελματικών κτιρίων, δημόσιων ή ιδιωτικών, 
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συμπεριλαμβανομένων κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων), χρονικής 

διάρκειας τουλάχιστον έξι(6) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού ύφους 

τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του Τμήματος για το 

οποίο καταθέτουν προσφορά, χωρίς ΦΠΑ. (Τα ποσά υπολογίζονται 

αθροιστικά σε περίπτωση περισσοτέρων συμβάσεων).» Β) στο με αριθμό 

πρωτ. 118936/ 5-4-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΩΝ τέθηκαν τα ερωτήματα : « ..Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε 

για ποια έτη θα υπολογίσουμε τα ανωτέρω, δηλαδή για τα έτη 2018-2019-

2020. Β) Επιπλέον παρακαλώ να μας διευκρινίσετε εάν η εκτέλεση 

τουλάχιστον μιας σύμβασης συναφούς αντικειμένου συνολικού 

προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% του 

προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο καταθέτουν προσφορά, χωρίς 

ΦΠΑ αφορά αθροιστικά την τελευταία τριετία ή κάθε έτος αυτής ξεχωριστά. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα θα υπολογιστούν για τα έτη 2018-2019-2020. Β) Η εκτέλεση 

τουλάχιστον μιας σύμβασης συναφούς αντικειμένου συνολικού 

προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% του 

προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο καταθέτουν προσφορά, χωρίς 

ΦΠΑ αφορά αθροιστικά την τελευταία τριετία.» Η εταιρεία μας κατέθεσε με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά της, όπως 

αποδεικνύεται και από το Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού με το οποίο τροποποιήθηκε το Πρακτικό 1 και εγκρίθηκαν από 

την προσβαλλόμενη απόφαση, το οποίο αναφέρει: «Από τα επισυναπτόμενα 

αρχεία με τίτλο 16 Πίνακας των κυριότερων εργασιών που εκτελέστηκαν (2 

σελίδες), 17 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ (16 σελίδες) και 18 Συμβάσεις έργων (120 

σελίδες)..» :α) τον κάτωθι Πίνακα 14 εκ των έργων που εκτελέσαμε τα έτη 

2018,2019,2020, β) 14 βεβαιώσεις εκτέλεσης των έργων αυτών, και γ) τις 14 

συμβάσεις των δημοσίων αυτών έργων. Ειδικότερα καταθέσαμε τον κάτωθι 

Πίνακα με παροχή υπηρεσιών σε 14 δημόσια έργα για τα έτη 2018-2019-2020. 

Συνεπώς η εταιρεία μας κατέθεσε εμπρόθεσμα και νόμιμα, τηρώντας τους 

όρους της διακήρυξης νόμιμη και πλήρη προσφορά και όλα τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από την διακήρυξη σύμφωνα με τον όρο 2.2.6 κατά τα 

ανωτέρω. Η εταιρεία μας έχει εκτελέσει με αντικείμενο  των καθαρισμό 

επαγγελματικών κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών συμπεριλαμβανομένων 
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κοινοχρήστων και βοηθητικών χώρων χρονικής διάρκειας τουλάχιστον έξι 

μηνών, τα έτη 2018,2019,2020 (αθροιστικά, όπως διευκρίνισε η Αναθέτουσα 

Αρχή) 14 συμβάσεις τουλάχιστον, όπως αποδεικνύεται από τον 

επισυναπτόμενο πίνακα τον οποίο καταθέσαμε εμπρόθεσμα και νόμιμα με την 

προσφορά μας και αναφέρεται και στο Πρακτικό 4, τις βεβαιώσεις εκτέλεσης 

έργων και τις συμβάσεις αυτών που καταθέσαμε με την προσφορά μας 

εμπρόθεσμα και νόμιμα σύμφωνα με τους όρους τη διακήρυξης, και 

επισυνάπτουμε και στην παρούσα προδικαστική προσφυγή μας. Ο συνολικός 

δε προϋπολογισμός αυτών ανέρχεται στο ποσό των 550.993,38 ευρώ 

αθροιστικά για την τριετία 2018,2019,2020, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

διευκρινήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ ο προϋπολογισμός του 

διαγωνισμού αυτού ανέρχεται στο ποσό των 221.748,00 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συνεπώς η Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού όλως απαραδέκτως, αορίστως και μη νόμιμα, παρότι αναγράφει 

στο Πρακτικό 4, ότι έχουμε καταθέσει 2 σελίδες με πίνακα έργων, 16 σελίδες 

με βεβαιώσεις έργων και 120 σελίδες με συμβάσεις έργων, απέρριψε την 

τεχνική μας προσφορά διότι δήθεν δεν πληροί τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης (σελίδα 23), ενώ αποδεικνύεται περίτρανα 

ότι έχουμε καταθέσει πλήρη φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται στον όρο 2.2.6 αυτής, υπερκαλύπτοντας τα αιτούμενα από τη 

διακήρυξη για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής μας ικανότητας 

και μη νόμιμα, κατόπιν των ανωτέρω, και η προσβαλλόμενη απόφαση ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΌ 287394/27-7-2021 της … ενέκρινε τα πρακτικά 1,2,3,4 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, παραβιάζοντας κατάφορα την αρχή 

της ισότητας, την αρχή της αναλογικότητας και διαφάνειας που διέπουν τις 

δημόσιες συμβάσεις, απορρίπτοντας την τεχνική μας προσφορά 

αδικαιολόγητα, απαράδεκτα, αόριστα και μη νόμιμα, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ, ενώ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης, και θα έπρεπε να γίνει δεκτή η τεχνική μας προσφορά 

και να μην αποκλεισθούμε και να αξιολογηθεί και η οικονομική μας προσφορά 

σε όλα ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΗΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3,4,5,6,7,8 

και θα πρέπει να ακυρωθεί. Όπως αποδεικνύεται δε από τα αποτελέσματα της 

αποσφράγισης όλων των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους 
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της διακήρυξης , τα οποία αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του 

διαγωνισμού, η οικονομική μας προσφορά ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 3 είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως και αν δεν απορριπτόταν 

εσφαλμένα και μη νόμιμα η τεχνική μας προσφορά θα είχε αξιολογηθεί και η 

οικονομική μας προσφορά και θα είχαμε κριθεί μειοδότες των ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 

ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, όπως ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

1 ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3, ΔΥΝΆΜΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ 1 ΈΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 42.365,53 ΕΥΡΏ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ 3 37.776,49 ΕΥΡΩ. Όσον αφορά τα ΤΜΗΜΑΤΑ 5,6,7, όπως 

αποδεικνύεται από τα επισυναπτόμενα στην παρούσα αποτελέσματα της 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων 

οικονομικών φορέων, όπως αναρτήθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας με αριθμό προσφοράς 216736, ήτοι, ο 

οικονομικός φορέας …, έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

απόψεως προσφορά και δεύτερη κατά σειρά οικονομικότερη είναι η εταιρεία 

μας. Επειδή δε η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα … έχει 

αποκλεισθεί και δεν έχει αξιολογηθεί στο στάδιο των οικονομικών προσφορών, 

αν δεν απορριπτόταν εσφαλμένα η τεχνική μας προσφορά, η εταιρεία μας θα 

είχε αξιολογηθεί και για την οικονομική της προσφορά ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

5,6,7 και θα είχε αναδειχθεί μειοδότης και των ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5,6,7 του 

διαγωνισμού. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να γίνει δεκτή η προδικαστική 

προσφυγή μας, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι εσφαλμένη και μη 

νόμιμη, καθόσον ενέκρινε τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1,2,3,4 της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού, Η ΟΠΟΊΑ ΕΣΦΑΛΜΈΝΑ ΚΑ ΜΗ ΝΌΜΙΜΑ δεν έχει 

αξιολογήσει ορθά και ισότιμα την τεχνική μας προσφορά και έχει προχωρήσει 

μη νόμιμα στο στάδιο των οικονομικών προσφορών και αξιολόγησης αυτών, 

χωρίς να αξιολογήσει και την οικονομική προσφορά της εταιρείας μας η οποία, 

όπως και η τεχνική μας προσφορά είναι καθόλα νόμιμη και σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης, αναδεικνύοντας μη νόμιμα τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία …, ως προσωρινό ανάδοχο ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3,4,5,6,7 και τον 

οικονομικό φορέα …για το ΤΜΗΜΑ 8». 
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         8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει ότι «Στις 22/7/2021, συνήλθε 

η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 87633/10-03-2021 Απόφαση 

Διοικητή …, για διενέργεια ηλεκτρονικού Δ διαγωνισμού, άνω των ορίων, με 

ανοικτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου Παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των Υπηρεσιών του … 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα της …για το χρονικό διάστημα έως είκοσι 

δύο (22) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των εν λόγω 

υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, σε συνεδρίαση 

προκειμένου να προβεί στην επανόρθωση του πρακτικού Νο.1 (252122/3-6-

2021/Α.Π.ΙΡΙΔΑ 266332/13-07-2021) ως προς το λεκτικό που αναγράφεται 

στη σελίδα 12 παράγραφο 6.11: «…». Κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης του 

υποφακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά", διαπιστώθηκε 

ότι αυτός ευρέθηκε πλήρης και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της 

διακήρυξης». Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της: α) την υπ’ αριθμ. 

100120/22-03-2021 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού β) το 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό γ) την με αρ. συστήματος 

214416 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας … για τα τμήματα: 1,2,3,4,5,6,7 

και 8 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και δ) το από 19/07/2021 

Υπόμνημα της ανωτέρω εταιρείας, εκθέτει τα ακόλουθα: 1.Διορθώνει το 

πρακτικό Νο.1 (252122/3-6-2021/Α.Π.ΙΡΙΔΑ 266332/13-07-2021) ως προς το 

λεκτικό που αναγράφεται στη σελίδα 12 παράγραφο 6.11 και συγκεκριμένα : 

Αντικαθιστά την παράγραφο 6.11 όπου αναγράφεται : «… Κατόπιν ελέγχου 

και αξιολόγησης του υποφακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά" , διαπιστώθηκε ότι αυτός ευρέθηκε πλήρης και σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης.» με την ακόλουθη παράγραφο: 6.11 

…. Κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης του υποφακέλου “Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” προέκυψαν τα κάτωθι: • Από τα 

επισυναπτόμενα αρχεία με τίτλο 16@Πίνακας των κυριότερων εργασιών που 

εκτελέστηκαν (2 σελίδες), 17 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ (16 σελίδες) και 18 

Συμβάσεις έργων (120 σελίδες) προκύπτει ότι δεν πληροί τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης (σελίδα 23) σύμφωνα με την οποία: “Οι 

οικονομικοί Φορείς απαιτείται κατά την τελευταία τριετία, να έχουν εκτελέσει 

επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση συναφούς αντικειμένου (καθαρισμός 

επαγγελματικών κτιρίων, δημόσιων ή ιδιωτικών, συμπεριλαμβανομένων 
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κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων), χρονικής διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% 

του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο καταθέτουν προσφορά, 

χωρίς ΦΠΑ. (Τα ποσά υπολογίζονται αθροιστικά σε περίπτωση περισσοτέρων 

συμβάσεων). Η προϋπηρεσία αυτή πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφα 

(πρόσφατες βεβαιώσεις ή/και συστατικές επιστολές) σχετικά με την 

ικανοποιητική εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, με αναφορά 

στον παραλήπτη των υπηρεσιών καθαριότητας, το αντικείμενο, τη χρονική 

διάρκεια και την αξία της σύμβασης”. Συγκεκριμένα, τόσο από τα επιμέρους 

αρχεία 17 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ και 18 Συμβάσεις έργων αλλά και από το 

συγκεντρωτικό αρχείο με τίτλο 16 Πίνακας των κυριότερων εργασιών που 

εκτελέστηκαν, που συνέταξε η ίδια η εταιρεία, δεν προκύπτει η επιτυχής 

εκτέλεση τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συναφούς αντικειμένου (καθαρισμός 

επαγγελματικών κτιρίων, δημόσιων ή ιδιωτικών, συμπεριλαμβανομένων 

κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων), συνολικού προϋπολογισμού ύψους 

τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του Τμήματος για το 

οποίο καταθέτουν προσφορά, χωρίς ΦΠΑ. Ύστερα από τα παραπάνω ο 

υποφάκελος “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” που υπέβαλλε 

η εταιρεία με την επωνυμία …κρίνεται ελλιπής και απορριπτέος. Κατόπιν των 

ανωτέρω, η επιτροπή προτείνει: 2. Την απόρριψη της προσφοράς της 

εταιρείας … για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην ως άνω παράγραφο 

6.11 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.4.6 (σελίδες 38, 39) 

της διακήρυξης, όπως ορθά είχε αναφερθεί στην παράγραφο 7.11 του 

πρακτικού Νο. 1. K ατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο Πρακτικό Νο.1 

(252122/3-6-2021/Α.Π.ΙΡΙΔΑ 266332/13-07-2021). Ως συνάγεται από τα 

ανωτέρω, κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή ορθώς έλαβε υπόψη τις 

Βεβαιώσεις – Συμβάσεις που αφορούσαν σε παροχή Υπηρεσιών σε έναν 

φορέα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης απαιτείται η 

επιτυχής εκτέλεση μίας (1) τουλάχιστον σύμβασης χρονικής διάρκειας 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τα ποσά υπολογίζονται αθροιστικά (όχι 

σωρευτικά). Συγκεκριμένα η Επιτροπή από το σύνολο των προσφορών 

κατέγραψε την υψηλότερη σύμβαση της τελευταίας τριετίας, η οποία είχε 

συναφθεί με τον …και …ποσού 107.252,52 € (συνυπολογίζοντας την αρχική 
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σύμβαση και την παράταση αυτής, χρονικού διαστήματος 15/10/2018 έως 

31/12/2019), που υπολείπεται κατά 3.621,48 € του 50% του προϋπολογισμού 

των Τμημάτων για τα οποία κατέθεσε προσφορά χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 110.874,00 

€ και ορθώς απέρριψε την προσφορά της η οποία δεν ελέγχθηκε και δεν 

αξιολογήθηκε στο στάδιο των οικονομικών προσφορών. Από τα 

προαναφερόμενα συνάγεται ότι ο ως άνω ισχυρισμός της προσφεύγουσας 

είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος και αβάσιμος».  

        9.   Επειδή, η παρεμβαίνουσα υποστηρίζει ότι «Παρατηρούμε διακριτά 

πλέον ότι η εταιρεία … στα τμήματα 1,3,5 και 6 κοστολογεί τα μεν αναλώσιμα 

(μηνιαίως) σε ποσοστό 7,9 τοις χιλίοις (0,079%) και το δε εργολαβικό κέρδος 

σε ποσοστό 3,6 τοις χιλίοις (0,036%). Τουναντίον η εταιρεία μας κοστολογεί 

απόλυτα μέσα σε εύλογα πλαίσια με 2,9% τα αναλώσιμα και 2,7% το 

εργολαβικό κέρδος (μέσος όρος όλων των Τμημάτων). Είναι ευρέως γνωστό 

ότι οι αλγόριθμοι με τους οποίους μπορεί μία εταιρεία να προσφέρει τις 

υπηρεσίες της σ’ έναν Οργανισμό βρίσκονται ανάμεσα σε συγκεκριμένα όρια. 

Αυτά τα όρια έχουν πολλάκις προσδιοριστεί εδώ και πολλά χρόνια  κι έχουν 

εκατοστιαία βάση μεγαλύτερη ή ίση της μονάδος (>=1). Είναι προφανές ότι ο 

ανταγωνισμός κατήργησε γενικώς τα όρια. Παρόλα αυτά στη Διακήρυξη 

αναφέρει σαφώς ότι,….΄ Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο 

ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των 

αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου 

και τρίτων κρατήσεων…Όταν τα κόστη υπολείπονται της πραγματικότητας, 

πρόβλημα θα αντιμετωπίσει μόνον η Αναθέτουσα». 

          10.  Επειδή, από την επισκόπηση του φακέλου κρίνονται τα κάτωθι. Η 

αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει ότι απαιτείτο από τη διακήρυξη η επιτυχής 

εκτέλεση μιας τουλάχιστον σύμβασης, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον έξι 

μηνών και τα ποσά υπολογίζονται αθροιστικά. Η επιτροπή δε κατέγραψε μια 

μόνο σύμβαση της προσφεύγουσας με τον ……ποσού 107.252,52 ευρώ 

χρονικού διαστήματος από 15-10-2018 έως 31-12-2019 και συνεπώς 

υπολείπεται ποσό 3.621,48 ευρώ από το 50% του προϋπολογισμού των 

Τμημάτων (110.874,00 ευρώ) και για αυτό απερρίφθη η τεχνική προσφορά 

της προσφεύγουσας. Στην επίμαχη διακήρυξη με αριθμό 100120/22-3-2021 

και στο άρθρο 2.2.6 ορίζεται ότι «Οι οικονομικοί Φορείς απαιτείται κατά την 

τελευταία τριετία, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση 
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συναφούς αντικειμένου (καθαρισμός επαγγελματικών κτιρίων, δημόσιων ή 

ιδιωτικών, συμπεριλαμβανομένων κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων), 

χρονικής διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 

ύψους τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του Τμήματος 

για το οποίο καταθέτουν προσφορά, χωρίς ΦΠΑ. (Τα ποσά υπολογίζονται 

αθροιστικά σε περίπτωση περισσοτέρων συμβάσεων).». Επίσης στο με 

αριθμό πρωτ. 110437/30-3-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής περί 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών τέθηκε το ερώτημα αν μπορεί μια 

επιχείρηση να λάβει μέρος, όταν ιδρύθηκε το 2019. ΑΠΑΝΤΗΣΗ της 

Αναθέτουσας Αρχής : Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 .. «Οι οικονομικοί Φορείς 

απαιτείται κατά την τελευταία τριετία, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς 

τουλάχιστον μία (1) σύμβαση συναφούς αντικειμένου (καθαρισμός 

επαγγελματικών κτιρίων, δημόσιων ή ιδιωτικών, συμπεριλαμβανομένων 

κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων), χρονικής διάρκειας τουλάχιστον έξι(6) 

μηνών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% 

του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο καταθέτουν προσφορά, 

χωρίς ΦΠΑ. (Τα ποσά υπολογίζονται αθροιστικά σε περίπτωση 

περισσοτέρων συμβάσεων).».Στο με αριθμό πρωτ. 118936/5-4-2021 έγγραφο 

της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή διευκρινίσεων τέθηκαν τα ερωτήματα : 

«..Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε για ποια έτη θα υπολογίσουμε τα ανωτέρω, 

δηλαδή για τα έτη 2018-2019-2020. Επιπλέον παρακαλώ να μας διευκρινίσετε 

εάν η εκτέλεση τουλάχιστον μιας σύμβασης συναφούς αντικειμένου συνολικού 

προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% του 

προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο καταθέτουν προσφορά, χωρίς 

ΦΠΑ αφορά αθροιστικά την τελευταία τριετία ή κάθε έτος αυτής ξεχωριστά. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα θα υπολογιστούν για τα έτη 2018-2019-2020. Β) Η εκτέλεση 

τουλάχιστον μιας σύμβασης συναφούς αντικειμένου συνολικού 

προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% του 

προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο καταθέτουν προσφορά, χωρίς 

ΦΠΑ αφορά αθροιστικά την τελευταία τριετία.». Σύμφωνα συνεπώς με τις 

ανωτέρω διευκρινίσεις οι οποίες εφόσον έλαβαν της προσήκουσας 

δημοσιότητας και δεν προσεβλήθησαν επικαίρως, ενετάχθησαν στο 

κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς όφειλαν να 
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προσκομίσουν βεβαιώσεις εκτέλεσης συμβάσεων και συμβάσεις χρονικής 

διάρκειας τουλάχιστον έξι τουλάχιστον μηνών εκάστη, για τα έτη 2018-2019-

2020 για ποσό τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του 

Τμήματος, ήτοι 110.874,00 ευρώ. Από κανένα όρο της οικείας διακήρυξης, 

ούτε και από την διευκρίνιση που η αναθέτουσα αρχή παρείχε, ως ανωτέρω, 

δεν ορίζεται η εκτέλεση μιας σύμβασης χρονικού διαστήματος έξι μηνών, 

ύψους τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του Τμήματος, 

ήτοι 110.874,00 ευρώ για κάθε έτος, ούτε μια σύμβαση εκτέλεσης διάρκειας 

έξι μηνών, με ποσό 110.874,00 τουλάχιστον συνολικά. Συνεπώς είναι σαφές 

από τα ανωτέρω ότι η Αναθέτουσα Αρχή στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης 

αυτής όρισε ως προαπαιτούμενο για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

κάθε φορέα την ύπαρξη τουλάχιστον μίας σύμβασης διάρκειας έξι μηνών, (η 

προσφεύγουσα έχει προσκομίσει για την τελευταία τριετία 14 συμβάσεις 

διάρκειας άνω των έξι μηνών) και το ποσό των 110.874,00 το οποίο όμως θα 

υπολογιστεί αθροιστικά για τα έτη 2018-2019 -2020, ήτοι τα ποσά που κάθε 

έτος έχει κάθε φορέας συμβληθεί και εκτελέσει σε συμβάσεις διάρκειας έξι 

μηνών, θα προστεθούν και πρέπει το ποσό αυτό αθροιστικά, ήτοι ποσά έτους 

2018+2019+2020, να είναι 110.874,00 ευρώ και άνω. Η προσφεύγουσα 

κατέθεσε με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά της, 

όπως αποδεικνύεται και από το Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού με το οποίο τροποποιήθηκε το Πρακτικό 1 και εγκρίθηκαν από 

την προσβαλλόμενη απόφαση, το οποίο αναφέρει: «Από τα επισυναπτόμενα 

αρχεία με τίτλο 16@Πίνακας των κυριότερων εργασιών που εκτελέστηκαν (2 

σελίδες), 17@ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ (16 σελίδες) και 18@Συμβάσεις έργων 

(120 σελίδες)..» :α) τον κάτωθι Πίνακα 14 εκ των έργων που εκτέλεσε τα έτη 

2018,2019,2020, β) 14 βεβαιώσεις εκτέλεσης των έργων αυτών, και γ) τις 14 

συμβάσεις των δημοσίων αυτών έργων. Ο συνολικός δε προϋπολογισμός 

αυτών ανέρχεται στο ποσό των 550.993,38 ευρώ αθροιστικά νια την τριετία 

2018,2019,2020, σύμφωνα με τις ανωτέρω διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής, ενώ ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού αυτού ανέρχεται στο ποσό 

των 221.748,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ως εκ τούτου και 

ανεξαρτήτως του αν η προσφεύγουσα και οι λοιποί συμμετέχοντες όφειλαν να 

προσκομίσουν τα εν λόγω δικαιολογητικά (βεβαιώσεις κλπ.) επί ποινή 

αποκλεισμού στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού, κρίνεται, ότι η προσφορά 
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της πληροί τον συγκεκριμένο όρο της διακήρυξης. Συνεπώς ο σχετικός λόγος 

γίνεται δεκτός ως βάσιμος και η προσβαλλόμενη τυγχάνει ακυρωτέα κατά 

τούτο. 

            11.   Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω το παράβολο που κατέθεσε η 

προσφεύγουσα πρέπει να της επιστραφεί. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

                Δέχεται την προσφυγή. 

                Απορρίπτει την παρέμβαση. 

               Ακυρώνει την προσβαλλόμενη κατά το σκεπτικό. 

                Ορίζει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στην 

προσφεύγουσα. 

                 Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 και εκδόθηκε 

στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

           O Πρόεδρος                                               Η Γραμματέας 

    ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


